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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

     Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI
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GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza  ve 
müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. 
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt 
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 
harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini 
kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

         Mustafa Kemal Atatürk 
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Sunuş Eğitim, toplumların tarihsel süreçlerinin yön almasında ve sosyokültürel yapılarının nitelik kazanmasında 
daima belirleyici bir rol üstlenmiştir. Zira ülkelerin gelişmişliği kadar toplumsal dinamiklerinin bireylere ne 
denli refah bir hayat sunduğu da eğitim ekseninde biçimlenmektedir. Hâliyle eğitim sistemimizi “çift kanatlı” 
bir bakış açısıyla şekillendirmek ve bir yandan bilimin ışığında yol alarak çağın bilgi-becerileriyle donanmış 
diğer taraftan da ahlaki açıdan gerekli olgunluğa erişmeyi gaye edinmiş nesiller yetiştirmek geleceğimiz adına 
büyük önem arz etmektedir. 

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi bu bağlamda ortaya konan bir yol haritasıdır. Eğitim siste-
mimizi, geçmiş ile gelecek arasında medeniyet köprüleri kurmak ve “bir ayağı kendi topraklarındayken diğer 
ayağıyla dünyayı dolaşmak” üzerine bina eden bir ihya ve inşa hedefinin pusulasıdır. Yaşamın içindeki tüm 
hususları ve insana dair tüm değerleri içeren büyük bir millî dönüşüm hareketidir. 

Bakanlığımız tarafından bu paradigma dâhilinde uygulanan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” da 2023 
Eğitim Vizyonu’nun “akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi” ve “yenilikçi uygulamalara imkân sağ-
lanması” hedeflerini temel almak suretiyle öğretim programlarımıza farklı boyutlar kazandıracak mühim bir 
çalışmadır. Bu çalışma kapsamında her branştan öğretmenlerimizin içinde yer aldığı bir ekip oluşturulmuş; 
ilimizde yer alan bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar, üniversiteler, doğal-tarihî-kültürel 
mekânlar, endüstriyel kuruluşlar gibi mekânlar ziyaret edilerek farklı tür-kademelere ait öğretim programla-
rında yer alan kazanımlar ile bu mekânlar arasında bağlantılar kurulmuş ve öğretmenlerimize rehber olacak 
“Okulum Kocaeli” adlı okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu hazırlanmıştır. 

Müfredatlarımızı bizzat hayatın kendisiyle ilişkilendirerek eğitimde çok önemli bir yer tutan “yaparak 
yaşayarak öğrenme”ye zemin oluşturan “Okulum Kocaeli” kılavuzu, yeni öğretim programlarımızın hedef-
lediği disiplinler üstü eğitim perspektifiyle daha üst düzey öğrenme becerileri edinilmesinin yolunu açacak-
tır. Öğrencilerimizin farklı zekâ türlerini kullanma, öngörüde bulunma, teorik bilgileri yaşama entegre etme, 
muhakeme yapma, farklı disiplinler arasında bağlantı kurma, çok yönlü düşünme, bilgiyi transfer edebilme 
ve beceriye dönüştürebilme gibi yeterliklerine ciddi katkılar sağlarken ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yol 
almalarına da imkân sunacaktır. Onlara hem şehrimizi birçok yönden yakından tanıma fırsatı verecek hem de 
tarihî miras, çevre bilinci, yerli üretim gibi değerler konusunda bilinç geliştirmelerinin yolunu açacaktır. Öte 
yandan farklı mekânların eğitim öğretimin bir parçası hâline gelmesi, muhakkak ki öğrencilerimizin yanı sıra 
öğretmenlerimizin de motivasyonunu artıracaktır. 

Müfredatları hayatla buluşturarak yeni ufuklar açacak ve eğitim öğretim faaliyetlerinin zenginleşmesini 
sağlayacak olan bu çalışmada bize daima destek olan Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin AKSOY’a, ziyaretlerimiz es-
nasında her türlü kolaylığı gösteren kurum-kuruluşlara ve özveriyle çalışan değerli öğretmenlerimize teşekkür 
eder; ilimiz için hazırlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunun eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerim.

Fehmi Rasim ÇELİK 
Millî Eğitim Müdürü
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İnsanoğlu hangi çağda yaşarsa yaşasın “eğitim/öğretim” üzerinde düşünmeden yapamamıştır. İnsanlığın 
ilkel dönemlerinden günümüze kadar geçen uzun zaman dilimi içerisinde bu konu eskimeyen bir mesele 
olarak hep karşımıza çıkmıştır. Her asırda bu konuya kafa yoran aydınlık insanların varlığı dünyamız için en 
önemli umut kaynağı olmuştur. Platon’un kendi parasıyla kurduğu “Akademia/Akademos” eğitim-öğretimin 
bir sistem içerisinde yapılmasının milâdı denebilir. Adını Atina yakınlarındaki “Akademeia” adlı bir zeytinlikten 
alması da ilginçtir. Barışın sembolü olan zeytin dalının, insanın özgürleşmesinde de söz sahibi olması ne güzel 
bir tesadüf! Büyük filozofun Devlet’inden bazı yerleri hatırlamakta fayda var:

“Eğitim, ruhun bu gücünü (öğrenme gücü) ‘iyi’den yana çevirme ve bunun için en kolay, en şaşmaz yolu bulma 
sanatıdır. Yoksa ruha görme gücünü vermek değil; çünkü güç, onda kendiliğinden vardır; ama kötü yöne çevriktir. 
Bakılmayacak yana bakmaktadır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir.”

Aradan yüzyıllar geçse de düşünürlerin eğitim üzerine söyleyecekleri fikirler asla bitmemiştir. Jean Jacques 
Rousseau, on sekizinci asrın önemli düşünürü, natüralist anlayışı benimsemiştir. Bu anlayış, doğal bir özgürlük-
ten beslenir. Doğal olanın aynı zamanda özgür olduğunu ve de doğadan başka bir iyilik kaynağı olmadığını 
iddia eder. Rousseau, “Emile” adlı pedagojik çalışmasını natüralizm etrafında şekillendirir. Hayatına baktığımız-
da özgürlüğe çok önem veren düşünür, özgürlüğün de doğada var olduğunu savunur. Eğitimin de doğal ve 
özgür olmasını ister. Bu karaktere sahip yurttaşların yetiştirilmesini diler. Emile, derslerini insanlardan değil 
doğadan alır. Doğa, ona göre iyi bir öğreticidir. Bununla birlikte deneyimlemek de Rousseau’nun olmazsa ol-
mazlarındandır. 

“Çocuğun tüm deneyimleri yaşamasını sağlayınız; yapabileceklerini yapsın, ötekileri tümevarım yoluyla bul-
sun; ben, ona sizin söylemeniz gerekiyorsa, bunları hiç bilmemesini yüz kere yeğlerim. Mesela coğrafya derslerinde 
haritaları çizmeyi öğrensin. İlk başta yaşadığı kent ve evini, sonra çevresini çizsin. Çizimi basit bile olsa haritanın 
mantığını ve işlevini kavramış olacaktır. Ülkenin topoğrafyasını tam olarak bilmesi değil, bu konuda bilgi edinme-
nin yolunu bilmesi daha önemlidir.”

Eğitim konusuna kafa yormuş ve hatta bir okul açmış üçüncü bir şahsiyet var ki hepimiz onu romanlarıyla 
tanıyoruz: Lev Tolstoy. Yasnaya Polyana - Berrak Çayır- adlı çiftlik evinde nice şaheserini kaleme alırken eğitim 
konusunu da dert edinmiş önemli bir aydındır. Bu evini bir okula dönüştürmüş ve çiftçi çocuklarına dersler 
vermiştir. Evine neden bu adı verdiği eğitim anlayışında da göze çarpıyor. Yukarıdaki iki düşünür gibi o da 
doğadan yana bir tavır sergiliyor. 

“Önemli hayat dersleri, okuldaki derslerin dışında öğrenilir. Çocuğun, yetişkinlerle ve diğer çocuklarla olan iliş-
kileri, oyun oynayışı ve doğadaki deneyimleri bilhassa kıymetlidir.”

Verdiğimiz üç örnekte de eğitimin insanlık için önemini gözler önüne sermek istedik. Ülkemizin aydınlık ya-
rınlarına eğitimle ulaşabileceğinin farkında yöneticilerimizle güvenle yürüyoruz. Ulu Önder’imizin şu sözü bizlerin 
moral kaynağıdır:

“Milli Eğitim’in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil; daha çok, memlekete ahlâklı, karakterli, cum-

Ön Söz
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huriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta 
rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve 
sistemleri ona göre düzenlenmelidir.”

Bu doğrultuda öğretim programlarını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve Sayın Bakan’ımız 
Prof. Dr. Ziya Selçuk’un kıymet verdiği 2023 Eğitim Vizyonunun ülkemiz için önemli bir fırsat olduğuna inanı-
yoruz. Bu çağdaş vizyonda:

“2023 Eğitim Vizyonunda Temel Eğitim Temasında yer alan ‘Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak’ şeklin-
deki 2. Hedef’in 2. Eyleminde; ‘Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve 
üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır’ denilmektedir. Ortaöğretim Temasında yer alan ‘Akademik bilginin Beceriye 
Dönüşmesi Sağlanacak’ şeklindeki 2. Hedef’in 3. Eyleminde ise; ‘Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat 
merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, eğitim/öğretim programlarında yer alan kazanımlar 
doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır’ ifadesi kullanılmıştır.

“Okulum Kocaeli” projesi için adı geçen branşların hevesli öğretmenleriyle yola çıktık:
Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Görsel Sanatlar/ Resim, Müzik, 

Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik, Felsefe, İHL Meslek Dersleri, İlköğretim 
İngilizce, Ortaöğretim İngilizce, Fizik, Kimya, Biyoloji.

Yukarıdaki branşların değerli öğretmenleriyle hummalı bir çalışma içerisine girdik. Platon’dan Rousseau’ya 
ve Tolstoy’a uzanan zincirin bir halkası olmak ümidinin verdiği azimle Kocaeli’nin okul dışı ortamlarını tespit 
etmeye çalıştık. Bunun henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız bu biricik çalışmanın tüm öğ-
retmen arkadaşlarımıza bir ilham kaynağı olacağını ümit ediyoruz. Çok değerli bir aydınımız olan Ahmet Ham-
di Tanpınar’ın derslerini okul dışı ortamlarda işlemeyi sevdiğini öğrencilerinden günümüze kalan ders notla-
rından okuyabiliyoruz. Gözde Sağnak’ın kitaplaştırılan “Ders Notları”ndan Tanpınar’ın anlattığı konuyu birden 
kesip öğrencileriyle Beşiktaş’taki Deniz Müzesine gittiklerini öğreniyoruz. Dersin geriye kalan kısmını Tanpınar 
müzede işliyor. Tanpınar’ın böyle bir ders işleme tarzını üstadı Yahya Kemal’den öğrendiğini de Tanpınar’ın 
“Yahya Kemal” kitabından biliyoruz. 

Çıktığımız bu önemli ve keyifli yolculukta eğitimin dört duvarla sınırlandırılamayacağı gerçeğini bizlere 
hatırlatan Milli Eğitim Bakanı’mız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız. Çalışmalarımız boyunca 
desteklerini bizlerden esirgemeyen Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’a, Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürü Sayın 
Fehmi Rasim Çelik’e, teşekkürlerimizi sunarız. İlimizdeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar, 
üniversiteler, doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezlerinde bizlere kolaylıklar sağlayan tüm yöne-
ticilere bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

“Okulum Kocaeli”nin tüm eğitim ailesine hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Klavuz Hazırlama Komisyonu, Kocaeli, 2019
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On Adımda Gezi 

Gezi Öncesi
Kılavuzda yer alan dersinize uygun “Kazanım-Mekân İlişkisi 
Tablosu”na bakınız. Kazanımlarınızı belirleyiniz. İlinizde bulunan 
mekânlarla ilgili tanıtım bilgilerini inceleyiniz. Ders kazanımları-
nızla ilgili mekânların listesini oluşturunuz.

Gezi Öncesi
Oluşturduğunuz liste doğrultusunda gerçekleştirmek istediğiniz 
gezileri yıllık planınıza dahil ediniz.

Gezi Öncesi
“Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde ve okul müdür-
lüğünün onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!
(Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak gezilerin ise ders saati 
dışında ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü onayı ile düzenlenebi-
leceğini unutmayınız!)” 

Gezi Öncesi
Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar bir(1) yönetici ve en fazla 
iki (2) öğretmen görevlendirilmesi gerektiğini ve gezi araçlarının 
sorumluluğunun okul müdürlüklerine ait olduğunu unutmayı-
nız! 

Gezi Öncesi
Gezi öncesinde mekânı daha önceden görmek ve bilgi edinmek 
önemlidir. Mekândaki çalışanlar gezi amacı hakkında bilgilen-
dirilmelidir.Ayrıca etkili bir öğrenme ortamı yaratmak için gezi 
mekânındaki çalışanlardan destek alınabilir. Mümkün olduğun-
ca tek sınıfla gezi planlayınız. 

1.ADIM

2.ADIM

3.ADIM

4.ADIM

5.ADIM
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Gezi Öncesi
Mekânda uygulayacağınız etkinlik/ etkinlikleri belirleyiniz. 
Örnek etkinlikler tablosundan yararlanabilirsiniz. Kazanım ve 
makân ilişkilerine yönelik anket ve çalışma kağıtlarınızı hazırlayı-
nız. 

Gezi Öncesi
Gezi planınızı, gezi listenizi ve veli izin belgelerinizi okul müdür-
lüğünüze en geç yedi (7)  gün önce teslim ediniz. 

Gezi Günü
Geziye katılan öğrencileri küçük gruplara ayırınız. Eğer müm-
künse her bir gruba bir öğretmen görevlendiriniz ya da öğren-
cilerden ekip başkanı seçiniz. Çalışma kağıtlarını dağıtınız ve 
etkinliği uygulayınız. 

Gezi Öncesi
Gezi öncesinde öğrencileri mekân hakkında bilgilendiriniz ve 
gezi kurallarını hatırlatınız. “Ön Test” anketi yaparak öğrencilerin 
hazırbulunuşluklarını ölçünüz.

Gezi Sonrası
“Son Test” anketini sınıfta uygulayınız. Gezi kazanımlarınız ile 
ilgili pekiştirmeler ve etkinlikler yapınız. 

6.ADIM

7.ADIM

9.ADIM

8.ADIM

10.ADIM
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Örnek Etkinlikler

Doğada Gözlem: Sınıf gruplara ayrılır ve her gruba bir öğrenci, ekip 
başkanı seçilir. Ekip başkanı doğada bulunan fakat gezi düzenlecek 
mekândaki nesnelerde de gözlemlenebilecek bir doğal nesne, meyve 
ya da sebze getirir. Bu nesne hakkında sohbet eder, nitel ve nicel özel-
likleri hakkında bilgi verir. Mecazî anlamda hangi anlam taşıdığına dik-
kat çeker. Lider ve arkadaşları müzeye gider. Gezi düzenlenen mekânda 
bu nesneye ait izler taşıyan bir sanat eseri, düzenek ya da eşya bulmak 
için araştırma yaparlar. Buldukları bu obje ya da sanat eserini yakından 
tanırlar. Öğrenciler nesne ile ilgili kısa bir öykü yazarlar. Herkes yazdığı 
öyküyü arkadaşlarıyla paylaşır.

Dilsiz Harita: Sınıf gruplara ayrılır ve her gruba bir öğrenci, ekip başkanı 
seçilir. Bu etkinlikte  ilin ilçe sayısı kadar grup olmasına dikkat edilir. Ekip 
lideri yaşadıkları ilde bulunan ilçenin  tarihî, kültürel ve sanatsal mekân-
ların tanıtım broşürlerini ya da bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşır. Dilsiz 
haritada bulunan her ilçeyi temsil eden renklli fon kartonları seçilir ve 
sadece ilçeyi yansıtan alan çizilir diğer ilçelerle birleştiğinde bir yapboz 
parçası gibi uyumlu olacak şekilde çizilmesine özen gösterilir. Çizilen 
parça kesilir ve içine hangi noktalarda tarihî, turistik, kültürel ve sanatsal 
mekân varsa o noktalara tanıtıcı bilgiler ve küçük fotoğrafl ar yapıştırılır. 
Ortaya çıkan tüm parçalar birleştirilip uygun bir yere asılır. Gezi planla-
malarında öğrencilerin ilin tamamını görmelerine büyük katkıda sağla-
yan bir faaliyet olacaktır.

Tarihî Olay Canlandırma: Sınıf gruplara ayrılır ve her gruba bir öğren-
ci, ekip başkanı seçilir. Ekip lideri şehirde yaşanan önemli bir tarihî olay 
hakkında bir bilgi verir. Tarihî olayla ilgili kişiler ve kostümler belirlenir. 
Roller dağıtılır ve bu olayın geçtiği müzeye gidilerek rolleri canlandırmak 
için hazırlıklar yapılır. Olay yerinde başlangıç ve bitiş anları donuk imge 
şeklinde canlandırılır. Canlandırma bittikten sonra duygu ve düşünceler 
tartışılır. Tarihî olaydaki karakterlerden bir tanesi seçilir ve ona mektup 
yazılır. Bir öğrencinin bu mektubu okumasıyla etkinlik sonlandırılır. 
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Bir Eserin Aynısını Yapma: Sınıf gruplara ayrılır ve bir öğrenci, ekip baş-
kanı seçilir. Ekip başkanı grup sayısı kadar sanat eseri veya nesne belirler.
Önemli bu eser ya da nesne gezi yapılan mekânda bulunur,özellikleri 
araştırılır ve detaylı incelenir. Gezi sonrası bu eserin aynısını yapmak için 
malzeme temin edilir. Grup çalışması yapılarak eserin aynısı üç boyut-
lu olarak çalışılır. Eseri tanıtan yazı hazırlanarak okul ortamında mini bir 
müze oluşturulur. Hatta Müze kuralları dikkate alınarak okul ortamında 
müze bilinci pekiştirilir.

Neredeyim? (Beni Bul): Gezi yapılan sınıf küçük gruplara ayrılır ve her 
grup için bir ekip başkanı seçilir. Ekip başkanlarına gezi yapılan yerde bu-
lunan farklı farklı birer sanat eseri ile ilgili örnek bir görsel, kısa ipuçları ve 
eserin özelliklerine ait öğrencilerin araştırarak bulacakları sorular verilir. 
Öğrenciler ipuçlarından yararlanarak bu eseri bulur ve soruları cevaplar. 
Gezi sonunda öğrenciler çalışma kağıtlarını bir araya getirerek birbirleri 
ile bilgi paylaşımında bulunurlar.

Ön Anket-Son Anket Karşılaştırma: Gezinin sonunda uygulanan ön 
anket ve son ankete verilen cevaplar karşılaştırılır. Öğrenme eksiklikleri-
nin giderilip giderilmediğine bakılır. Öğrencilerle ortaya çıkan sonuçlar  
münazara, beyin fırtınası, soru-cevap gibi tekniklerlerle tartışılır. Uygula-
nan etkinliklerin verimliliği üzerine sohbet edilir.
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• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Felsefe
• Mantık
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Temel Dini Bilgiler
• Fıkıh
• Akaid
• Dinler Tarihi
• Mesleki Hitabet ve Uygulama
• İslam Kültür ve Medeniyeti
• Kelam
• Türk Dili ve Edebiyatı

• Tarih
• İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
• Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi
• Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
• İslam Bilim Tarihi
• Fizik
• Kimya
• Biyoloji
• Müzik
• Matematik
• Coğrafya
• Görsel Sanatlar
• İngilizce
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KAZANIM MEKÂN
TABLOLARI
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

9.1. Bilgi ve İnanç 9.1.1. İslam’da bilginin kaynaklarını 
açıklar.

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi
Kocaeli Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Kocaeli Bilim Merkezi
TÜBİTAK Marmara Araştır-
ma Merkezi

İslam’ın doğru bilgiye ulaşmada 
akıl, bilgi ve düşünmeye verdiği 
önemi kavrar. Felsefenin ve bilim-
sel bilginin kaynaklarını merak 
eder. Dijital kayıtların güncel 
bilgi kaynağı olduğunu fark eder. 
Öğrenmeyi sevmeye ve doğru 
bilgiye ulaşmaya istekli olur.

9.2. Din ve İslam 9.2.2. İnsanın doğası ile din arasın-
da ilişki kurar.

Kocaeli Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi

Tarih boyunca insanın inanma 
ihtiyacının bulunduğunu kavrar. 

9.3. İslam ve İbadet

9.3.1. İslam’da ibadet kavramını ve 
ibadetin kapsamını açıklar.
9.3.2. İslam’da ibadetlerin yapılış 
amacını ve önemini fark eder.
9.3.5. İbadetlerin, bireyin ahla-
ki gelişimi üzerindeki etkisini 
yorumlar.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi
İzmit Orhan Camii
Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi

İbadetlerin belirli bir vaktinin, 
uygulanma
şeklinin olduğunu, bazı ibadetle-
rin ise belirli mekânlarda yapıldı-
ğını kavrar.
Gözlemleri sonucunda ibadetlerin 
bireysel ve toplumsal yönünü fark 
eder.

9.5. Gönül Coğrafyamız

9.5.1. İslam medeniyeti kavramını 
izah eder.
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünya-
nın farklı bölgelerindeki etkilerini 
fark eder.

Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi
İzmit Süleyman Paşa 
Hamamı
Canfeda Kethüda Hatun 
Çeşmesi
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Balkan Kültür Evi
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Kafkas Kültür Evi 
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Azerbaycan Kültür Evi

İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili 
cami, çeşme, imarethane, hamam 
vb. mekânları görerek tanır.
İslam medeniyetinin dünyanın 
farklı bölgelerdeki izlerini fark 
eder. Ülkemiz ile gönül coğrafya-
mız arasındaki tarihî ve kültürel 
bağların ne denli güçlü olduğunu 
kavrar.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

10.1. Allah İnsan İlişkisi

10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği 
konusunda akli ve naklî delilleri 
analiz eder.
10.1.3. İsim ve sıfatlarının yansıma-
larıyla Allah’ı tanır.

Kocaeli Bilim Merkezi
İzmit Sanal Gerçeklik Küresi
Ballıkayalar Tabiat Parkı
Darıca Millet Bahçesi
Ormanya

Evrenin yaratılışındaki mükemmel 
düzen ve uyumu gözlemleyerek 
Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği ko-
nusundaki delilleri analiz eder.
Allah’ın isim ve sıfatlarının yeryü-
zündeki yansımalarını fark eder.

10.3. Din ve Hayat

10.3.1. İslam dininin aile kurumuna 
verdiği önemi fark eder.
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat 
ve düşünce üzerindeki etkilerini 
analiz eder.
10.3.3. İslam dininin çevre so-
runlarına yaklaşımını ve çözüm 
önerilerini değerlendirir.

Kocaeli Huzurevi
Gebze Belediyesi Huzurevi
Yahya Kaptan Çocuk Evleri
Kandıra İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi
İZAYDAŞ 
Tema Vakfı Kocaeli 
Temsilciliği
Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi
KOMEK 
GESMEK

Huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret 
ederek İslam dininin aile kurumu-
na verdiği önemi fark eder.
İzaydaş, atıksu arıtma tesisi
ve Tema Vakfı’nı ziyaret ederek 
çevre  sorunlarına yönelik çözüm 
önerileri geliştirir.
Ebru, hat, tezhip vb. sanat dallarını 
tanıyarak İslam dininin kültür, 
sanat ve düşünce üzerindeki 
etkilerini analiz eder.

10.4. Ahlaki Tutum ve 
Davranışlar

0.4.1. İslam ahlakının konusu ve 
gayesini açıklar.
10.4.4.Tutum ve davranışlarında 
ölçülü olmaya özen gösterir.

Türk Standartları Enstitüsü 
Gebze Kampüsü

Yapılan bir işin sağlam, ölçülü ve 
hilesiz olmasının İslam ahlakının 
bir gereği olduğunu kavrar.

10.5. İslam Düşüncesin-
de İtikadi, Siyasi ve Fıkhi 

Yorumlar

10.5.1. Din ve dinin yorumu arasın-
daki farkı ayırt eder.
10.5.2. İslam düşüncesindeki 
yorum farklılıklarının sebeplerini 
tartışır.
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı 
kavramları değerlendirir.

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Mevlevi Evi

Dinin farklı yorum biçimleri olabi-
leceğini fark ederek bu çeşitliliğin 
bir zenginlik olduğunu kavrar.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

11.1. Dünya ve Ahiret

11.1.1. Hayatı anlamlandırmada 
ahiret inancının önemini fark eder.
11.1.2. Dünya hayatı ile ahiret 
hayatı arasında ilişki kurar.

Namazgah Şehitliği
Ormanya
Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi
İzmit Sanal Gerçeklik Küresi

Dünya hayatının sonu olan ölüm 
gerçekliği üzerinden kabir, berzah 
âlemi ve kıyamet kavramlarını 
anlamlandırır.
Evrenin yaratılışındaki mükemmel 
düzen ve uyumu gözlemleyerek 
yeniden dirilmenin mümkün 
olduğuna dair inancını pekiştirir.

11.3. Kur’an’da Bazı Kav-
ramlar

11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen 
bazı kavramları yorumlar.
11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen 
kavramları tanımanın İslam’ı doğru 
anlamadaki önemini fark
eder.

Hünkar Çayırı
Namazgah Şehitliği
Gayret Gemi Müzesi
Redif müzesi
Mehmetçik Vakfı

İslam’daki cihat kavramının yalnız 
savaşa indirgenemeyeğini, bu 
kavramın davet, tebliğ, irşad, 
emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-mün-
ker ve şehadet ile ilişkili olduğunu 
fark eder. 

11.4. İnançla İlgili Meseleler

11.4.1. İnançla ilgili yaklaşımları 
tartışır.
11.4.2. Yeni dinî akımların özellikle-
rini değerlendirir.

İzmit 15 Temmuz Demokra-
si Şehitleri Anıt Parkı

Dinî değerlerin istismarının 
olumsuz sonuçlarını gözlemler. 
FETÖ gibi illegal, çıkarcı yapı ve 
grupların birey ve toplum üzerin-
de ne denli yıkıcı etkiler ortaya 
çıkarabileceğini kavrar. 

11.5. Yahudilik ve 
Hıristiyanlık

11.5.2. Hıristiyanlığın doğuşunu ve 
gelişim sürecini özetler. İzmit Protestan Kilisesi

Hıristiyanlığın; tarihçesini, inanç 
esaslarını, ritüellerini, sembollerini 
ve kutsal mekânlarını tanır.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

12.1. İslam ve Bilim

12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır.
12.1.2. İslam medeniyetinde bilim 
ve düşüncenin gelişim sürecini 
değerlendirir.
12.1.3. İslam medeniyetinde öne 
çıkan eğitim ve bilim kurumlarını 
tanır.
12.1.4. Müslümanların bilim 
alanında yaptığı özgün çalışmaları 
sınıflandırır.

Kocaeli Bilim Merkezi

Geçmişten günümüze Müslüman-
ların bilim alanında yaptığı öncü 
ve özgün çalışmaları öğrenir.
Tıp, astronomi, matematik, fizik, 
kimya vb. alanlarda çalışma yap-
mış bilim insanlarını tanır.
Müslümanların diğer medeni-
yetlerdeki ilmî gelişmelere olan 
etkisini değerlendirir.

12.2. Anadolu’da İslam
12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümü-
zün oluşmasında etkili olan bazı 
şahsiyetleri tanır.

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Balkan Kültür Evi
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Mevlevi Evi
Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu 
Kültür Vakfı Tavşantepe 
Cemevi

Dinî anlayış ve kültürümüzün 
oluşmasında etkili olan şahsiyet-
lerin ortak değerimiz olduğunu 
fark eder.

12.3. İslam Düşüncesinde 
Tasavvufi Yorumlar

12.3.1. İslam düşüncesinde tasav-
vufi düşüncenin oluşum sürecini 
değerlendirir.
12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki 
boyutun önemini fark eder.
12.3.3. Kültürümüzde etkin olan 
bazı tasavvufi yorumları tanır.
12.3.4. Alevilik-Bektaşilikteki temel 
kavram ve erkânları tanır.

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Mevlevi Evi
Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu 
Kültür Vakfı Tavşantepe 
Cemevi

Kültürümüzde etkin olan tasav-
vufi yorumlardan Mevlevilik ve 
onun kurucusu Mevlana hakkında 
bilgi sahibi olur. Alevilik-Bektaşilik 
ile ilgili cem, cemevi, erkan, ayin, 
musahiplik, on iki hizmet, semah, 
gülbank, lokma duası ve muhar-
rem orucu kavramlarını öğrenir.

12.4. Güncel Dinî Meseleler

12.4.2. İslam’ın ekonomik hayatla 
ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar.
12.4.3. Gıda maddeleri ve bağım-
lılık konusundaki dinî ve ahlaki 
ilkeleri açıklar.

Kocaeli Üniversitesi 
Teknopark
GOSB Teknopark
Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi
Kızılay Kocaeli Şubesi
Kocaeli İş Sağlığı ve Güven-
liği Derneği
Türk Standartları Enstitüsü 
Gebze Kampüsü

İslam’ın girişimcilik, yenilik ve 
üretimi teşvik ettiğini kavrar. İs-
lam’ın fakirlik problemine bakışını 
ve fakirliğin çözümü için ortaya 
koyduğu kuralları bilir. 
İş sağlığı ve güvenliğinin İslam 
inancının bir gereği olduğunu 
kavrar. Türk Standartları Enstitüsü 
helal gıda sertifikası kapsamında 
gıdaların içeriğine dikkat etme 
bilici kazanır.
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Felsefe

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

FELSEFEYİ TANIMA

10.1.1. Felsefenin anlamını açıklar. 
10.1.2. Felsefi düşüncenin özellik-
lerini açıklar. 
10.1.3. Felsefenin insan ve toplum 
hayatı üzerindeki rolünü örnekler-
le açıklar.

Kocaeli Büyük Şehir Beledi-
yesi Seka Halk Kütüphanesi

Çeşitli kitaplardan felsefenin 
anlamı ve ortaya çıkışı hakkında 
aratırma yapılır. Çeşitli sorulardan 
(Bilgi nedir?, Bilinç nedir?, Öz bi-
linç nedir?) hareketle düşünmenin 
önemi ve gerekliliğinin tartışılma-
sı sağlanır. Felsefe (philosophia) 
terimi kapsamında geçen sevgi, 
arayış, bilgi, hakikat ve hikmet 
(bilgelik/sophia) kavramlarının 
felsefeyle ilişkisine değinilir. Farklı 
düşünürlerin (Platon, Aristoteles, 
el-kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, I. Kant, 
K. Jaspers, Hilmi Ziya Ülken ve 
Takiyettin Mengüşoğlu) felsefe 
tanımlarına yer verilerek bu ta-
nımların benzer ve farklı noktala-
rının belirtilmesi sağlanır. Felsefi 
düşüncenin ortaya çıkışı üzerinde 
kısaca durulur. Felsefenin sorgu-
lama, merak etme, şüphe duyma, 
hayret etme, yığılımlı ilerleme, 
eleştirel, refleksif, rasyonel, sistem-
li, tutarlı ve evrensel olma özellik-
leri vurgulanır. Felsefenin bireysel 
ve toplumsal işlevlerine değinilir. 
Felsefe hayat ilişkisinin günlük 
hayattan örneklerle yorumlanma-
sı sağlanır.
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10. sınıf

FELSEFEYLE DÜŞÜNME

10.2.1. Düşünme ve akıl yürütme-
ye ilişkin kavramları açıklar. 
10.2.2. Düşünme ve akıl yürütme-
de dili doğru kullanmanın önemini 
açıklar. 
10.2.3. Bir konuyla ilgili felsefi 
sorular oluşturur.

Kocaeli Büyük Şehir Beledi-
yesi Seka Halk Kütüphanesi

Kitaplardan düşünme, görüş, 
argüman, önerme, tümdengelim, 
tümevarım, analoji, tutarlılık, 
çelişiklik, gerçeklik, doğruluk ve 
temellendirme kavramları araştı-
rılır ve örnekler verilir. Kitaplardan 
seçilen örnek metinlerdeki akıl 
yürütme biçimlerinin, tutarlı ve 
çelişik ifadelerin belirlenmesi sağ-
lanır. Dilin ifade etme ve kavram-
laştırma işlevi üzerinde durulur. 
Kavramları yanlış kullanmanın, 
anlamı nasıl değiştirdiğine ilişkin 
günlük hayattan örnekler verilme-
si sağlanır. Seçilen konu örnekleri 
üzerinden öğrencilere sorular 
yöneltilerek öğrencilerin konuya 
ilişkin kendi sorularını yapılandır-
maları sağlanır.
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FELSEFEYLE DÜŞÜNME 10.2.4. Felsefi bir görüşü veya 
argümanı sorgular.

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROSU 
SÜLEYMAN DEMİREL KÜL-
TÜR MERKEZİ

a)Bir tiyatro oyunu izlenir. Oyunda 
karakterlerin ileri sürdüğü görüş 
ve argümanların tespit edilmesi 
ve tartışılması sağlanır.

FELSEFENİN TEMEL PROB-
LEMLERİ VE PROBLEMLERİ

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu 
ve problemlerini açıklar. SANAL GERÇEKLİK KÜRESİ

Dünya , uzay ve evrenle ilgi-
li görseller izlenir. “Varlık var 
mıdır?”, “Varlığın mahiyeti nedir?”, 
“Evrende amaçlılık var mıdır?” 
problemlerinden hareketle 
varlık felsefesinin konusu kısaca 
açıklanır. izlenen filmler üzerinden 
varlık türlerinin sınıflandırılması 
sağlanır. c) Öğrencilerin izledikleri 
filmlerden  birinde işlenen konuyu 
varlık felsefesi açısından değerlen-
dirmeleri sağlanır.

Felsefe
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FELSEFENİN TEMEL PROB-
LEMLERİ VE PROBLEMLERİ

10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu 
ve problemlerini açıklar. 
10.3.3. Bilim felsefesinin konusunu 
ve problemlerini açıklar.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ

Galeriler ve sergiler gezilir. Öğ-
rencilerin gözlemlerinden yola 
çıkarak, “Doğru bilgi mümkün 
müdür?”, “Bilginin kaynağı nedir?”, 
“Bilginin sınırları ve doğru bilginin 
ölçütleri nelerdir?” problemlerin-
den hareketle bilgi felsefesinin 
konusu kısaca açıklanır. Doğruluk 
ve gerçeklik kavramları arasın-
daki ilişkinin tartışılması sağlanır. 
Öğrencilerin günlük hayatta karşı-
laştıkları dergi ve gazete haberleri, 
internet, sosyal medya veya TV 
programlarında paylaşılan bilgile-
ri, bilginin değeri ve güvenilirliği 
açısından tartışmaları sağlanır. 
“Bilim nedir?”, “Bilimsel yöntem 
nedir?”, “Bilimin değeri nedir?” 
problemlerinden hareketle bilim 
felsefesinin konusu kısaca açıkla-
nır. Bilim felsefe ilişkisi üzerinde 
durulur. B. Russell’ın “Bilgelikle 
birleştiğinde bilimin sağladığı 
kudret tüm insanlığa büyük ölçü-
de refah ve mutluluk getirebilir; 
tek başına ise yalnız yıkıntıya yol 
açar.” sözünden hareketle bilimle 
hayat arasındaki ilişkinin tartışıl-
ması sağlanır.

10. sınıf
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FELSEFENİN TEMEL PROB-
LEMLERİ VE PROBLEMLERİ

10.3.4 Ahlak felsefesinin konusunu 
ve problemlerini açıklar. MEVLEVİ EVİ

Mevlevilik ve mevlananın felsefesi 
hakkında bilgi edinilir.  “İyi ve kö-
tünün ölçütü nedir?”, “Özgürlük ve 
sorumluluk arasında nasıl bir ilişki 
vardır?”, “Evrensel bir ahlak yasası 
var mıdır?” problemlerinden ha-
reketle ahlak felsefesinin konusu 
kısaca açıklanır. Mevlanadan seçi-
len bir metnin üzerinden, iyilik ve 
mutluluk ilişkisinin yorumlanması 
sağlanır. Okul ortamında yaşa-
nan durumlardan ve olaylardan 
hareketle özgürlük, sorumluluk ve 
kural (norm) ilişkisinin tartışılması 
sağlanır.

FELSEFENİN TEMEL PROB-
LEMLERİ VE PROBLEMLERİ

10.3.5. Din felsefesinin konusunu 
ve sorularını açıklar. İZMİT ORHAN CAMİİ

Camii gezilir ve tarihçesi hakkın-
da bilgi alınır. Din, inanç, iman, 
ibadet, Tanrı, vahiy, peygamber, 
v.b. kavramlar açıklanır. “Tanrı’nın 
varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?”, 
“Evren sonlu mudur, sonsuz mu-
dur?”, “Ölümden sonra yaşam var 
mıdır?” problemlerinden hareket-
le din felsefesinin konusu kısaca 
açıklanır. Teoloji ve din felsefesi 
farkı üzerinde durulur. “Ben ki-
mim?” sorusunun felsefe, bilim ve 
din açısından nasıl ele alındığının 
tartışılması sağlanır.

Felsefe
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FELSEFENİN TEMEL PROB-
LEMLERİ VE PROBLEMLERİ

10.3.6. Siyaset felsefesinin konusu-
nu ve problemlerini açıklar.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

Bir siyasi yönetim birimi olan yerel  
yönetimler hakkında bilgi alınır.
Siyaset, yönetim, iktidar, hukuk, 
yasa v.b. kavramlar açıklanır. “Hak, 
adalet ve özgürlük nedir?”, “ İkti-
darın kaynağı nedir?”, “İdeal devlet 
düzeni olabilir mi?” problemlerin-
den hareketle siyaset felsefesinin 
konusu kısaca açıklanır. Geçmiş-
ten günümüze egemenlik soru-
nunun temel hak ve özgürlükler 
açısından tartışılması sağlanır. 
Öğrencilerin ülkemizde yaşanan 
sorunlardan birini araştırarak 
birey, toplum ve devlet ilişkileri 
bağlamında tartışmaları sağlanır.

FELSEFENİN TEMEL PROB-
LEMLERİ VE PROBLEMLERİ

10.3.7. Sanat felsefesinin konusu-
nu ve problemlerini açıklar.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİGÜ-
ZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sergilenen sanat eserleri izlenir. 
Çeşitli atölyelerde yapılan çalış-
malar gözlemlenir.“Güzel nedir?”, 
“Sanat nedir?”, “Sanat eserinin 
özellikleri nelerdir?” problem-
lerinden hareketle sanat felse-
fesinin konusu kısaca açıklanır.
Sanat eserlerinin verdiği mesajlar 
üzerinden sanat ve duyarlılık 
ilişkisinin yorumlanması sağla-
nır. Öğrencilerin yaşadığı şehrin 
mimari yapısını estetik açıdan 
tartışmaları sağlanır.

10. sınıf
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FELSEFİ OKUMA VE YAZMA

10.4.1. Felsefi bir metni analiz eder. 
10.4.2. Verilen konu hakkında 
alternatif görüşler geliştirir. 
10.4.3. Bir konu hakkında felsefi bir 
deneme yazar. 
10.4.4. Felsefi akıl yürütme beceri-
lerini diğer alanlarda kullanır.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Felsefi bir metin örneğinde; “ 
Metinde hangi felsefi kavramlar 
geçmektedir?”, “ Metinde hangi 
felsefi problem veya problemler 
ele alınmaktadır?”, “ Felsefi prob-
leme veya problemlere filozofun 
bakış açısı nasıldır?”, “ Kullanılan 
kavramlar ve savunulan görüşler, 
güncel sorunların anlaşılması ve 
çözümlenmesi için nasıl bir katkı 
sunabilir?” soruları yoluyla analiz 
ve değerlendirme yapılması sağla-
nır. Metin alıntılarına yer verilerek 
öğrencilerin bu alıntılardaki konu 
veya durumla ilgili öne sürülen 
görüşleri belirlemeleri ve “Bu 
konuya farklı bir açıdan bakılabi-
lir mi?”, “Bu konuyla ilgili sizden 
görüş öne sürmeniz istenseydi 
görüşünüz ne olurdu?” gibi 
sorulardan hareketle aynı konuyla 
ilgili özgün görüşler geliştirmeleri 
sağlanır. Felsefi denemenin ne 
olduğu ve nasıl yazıldığı açıklanır. 
Tutarlı, sistematik ve temellen-
dirilmiş bir felsefi denemenin 
yazılması sağlanır. Felsefeden 
farklı bir konuda yazılmış bir met-
ni, felsefenin varlık, bilgi ve değer 
alanları üzerinden yorumlanması 
sağlanır.

Felsefe 10. sınıf
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Felsefe 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

MÖ 6.YÜZYIL - MS 2.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını 
hazırlayan düşünce ortamını 
açıklar.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Çeşitli kitaplardan felsefe öncesi 
düşünceler, mitolojiler ve felsefi 
düşüncenin doğuşu ile ilgili 
bilgi edinilir. Sümer, Mezopo-
tamya, Mısır, Çin, Hint ve İran 
medeniyetlerinde varlık, bilgi ve 
değer anlayışlarının felsefenin 
doğuşundaki etkilerine değinilir. 
Anadolu’da yaşamış filozofların 
(Thales, Anaksimandros, Anaksi-
menes, Anaksagoras, Herakleitos, 
Epiktetos, Diogenes, Lukianos, 
Ksenofanes ve Aristoteles) doğdu-
ğu ve yaşadığı yer vurgulanarak 
haklarında kısaca biyografik bilgi 
verilir.

MÖ 6.YÜZYIL - MS 2.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.1.2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl 
felsefesinin karakteristik özellikle-
rini açıklar.

SANAL GERÇEKLİK KÜRESİ

Dünya, uzay ve evrenle ilgili 
görseller izlenir. Bunlardan yola 
çıkarak, filozofların ilk neden hak-
kındaki düşünceleri (Thales, Anak-
simandros, Anaksimenes, Empe-
dokles ve Demokritos) ve değişim 
düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve 
Parmenides) ele alınır. Sokrates ve 
Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) 
bilgi ve ahlak anlayışları ele alınır. 
Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi 
ve değer anlayışları ele alınır.
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MÖ 6.YÜZYIL - MS 2.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.1.3. Örnek felsefi metinlerden 
hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl 
filozoflarının felsefi görüşlerini 
analiz eder.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerin verilen filozoflara 
ait kitapları bulmaları ve bazı 
bölümleri okumaları istenir. 
Konfüçyüs’ün “İdeal Bir İnsan ve 
Topluma Dair Konuşmalar” adlı 
eserinden alınan veya derlenen 
bir metinden hareketle filozofun 
ahlak görüşünün irdelenmesi 
sağlanır. Platon’un “Sokrates’in 
Savunması” adlı eserinden alınan 
veya derlenen bir metinden 
hareketle Sokrates’in “bilgelik ve 
erdem” anlayışının irdelenmesi 
sağlanır. Platon’un “Devlet” adlı 
eserinden alınan veya derlenen 
bir metinden hareketle filozofun 
varlık, bilgi ve siyaset görüşlerinin 
irdelenmesi sağlanır. Aristote-
les’in “Nikomakhos’a Etik” adlı 
eserinden alınan veya derlenen 
bir metinden hareketle filozofun 
“altın orta” düşüncesinin irdelen-
mesi sağlanır.

MÖ 6.YÜZYIL - MS 2.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.1.4. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl 
felsefesindeki örnek düşünce ve 
argümanları felsefi açıdan değer-
lendirir.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerden MÖ 6. yüzyıl - MS 
2. yüzyıl filozoflarının görüş ve 
argümanlarını bulmaları istenir. 
Protagoras’ın “İnsan her şeyin 
ölçüsüdür.” sözünün dayandığı 
argümanların tartışılması sağ-
lanır. Öğrencilerin, “bilgi erdem 
ilişkisini” günlük hayatla ilişkilen-
diren özgün bir metin yazmaları 
sağlanır.

Felsefe
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MS 2.YÜZYIL - 
MS 15.YÜZYIL FELSEFESİ

11.2.1. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl 
felsefesini hazırlayan düşünce 
ortamını açıklar. 
11.2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl 
felsefesinin karakteristik özellikle-
rini açıklar.
11.2.3. Örnek felsefi metinlerden 
hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüz-
yıl filozoflarının felsefi görüşlerini 
analiz eder.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerden MS 2. yüzyıl-MS 
15. yüzyıl felsefesini araştırmaları 
istenir. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl 
felsefesinin MS 2. yüzyıl-MS 15. 
yüzyıl felsefesi üzerindeki etki-
lerine değinilir. MS 2. yüzyıl-MS 
15. yüzyıl Hristiyan felsefesinin 
temel özellikleri ve problemleri 
üzerinde durulur. MS 2. yüzyıl-MS 
15. yüzyıl İslam felsefesinin temel 
özellikleri ve problemleri üzerinde 
durulur. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl 
felsefesinin temel problemlerin-
den “inanç akıl ilişkisi” konusunda 
Hristiyan ve İslam felsefesinin 
yaklaşımları arasındaki farklar 
vurgulanır. 8-12. yüzyıl arasındaki 
çeviri faaliyetlerinin İslam felse-
fesine ve Batı felsefesine etkileri 
üzerinde durulur. St. Augustinus’un 
“İtiraflar” adlı eserinden alınan veya 
derlenen bir metinden hareketle 
filozofun “Tanrı ve evren” ile ilgili 
görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.  
Fârâbî’nin “el-medînetü’l fâzıla” adlı 
eserinden alınan veya derlenen bir 
metinden hareketle filozofun ahlak 
ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi 
sağlanır.  İbn Sînâ’nın “Salâmân ve 
absâl” adlı eserinden alınan veya 
derlenen bir metinden hareketle 
filozofun varlık görüşünün irdelen-
mesi sağlanır. Gazâlî’nin “el-mün-
kız mine’d-dalâl” adlı eserinden 
alınan veya derlenen bir metinden 
hareketle filozofun bilgi görüşünün 
irdelenmesi sağlanır. İbn Rüşd’ün 
“Tehâfut et-tehâfut el-felâsife” adlı 
eserinden alınan veya derlenen bir 
metinden hareketle filozofun “din 
felsefe ilişkisi” ile ilgili görüşlerinin 
irdelenmesi sağlanır.

11. sınıf
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MS 2.YÜZYIL - MS 15.YÜZ-
YIL FELSEFESİ

11.2.4. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl 
felsefesindeki örnek düşünce ve 
argümanları felsefi açıdan değer-
lendirir.

MEVLEVİ EVİ

 Mevlevilik hakkında bilgi edinilir. 
Mevlânâ, Yûnus Emre ve Hacı 
Bektâş Velî‘nin eserlerinden alınan 
veya derlenen bir metinden ha-
reketle tasavvuf düşüncesindeki 
insan anlayışının tartışılması sağ-
lanır. “Anlamak için inanıyorum” 
düşüncesinden hareketle “inanç 
akıl ilişkisini” ele alan özgün bir 
metin yazılması sağlanır.

15.YÜZYIL - 17.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.3.1. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefe-
sini hazırlayan düşünce ortamını 
açıklar. 
11.3.2. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felse-
fesinin karakteristik özelliklerini 
açıklar.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSE-
FE BÖLÜMÜ

 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetleri-
nin 15. Yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi 
üzerindeki etkileri hakkında bilgi 
alınır. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl ve 
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefe-
sinin 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi 
üzerindeki etkilerine değinilir. 
Skolastik düşünce ile modern 
düşüncenin temel farkları üzerin-
de durulur. Hümanizm, bilimsel 
yöntem, kartezyen felsefe ve 
hukuk felsefesi üzerinde durulur. 
N. Kopernik, G. Galileo, F. Bacon ve 
I. Newton’un bilimsel çalışmaları-
nın 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi 
üzerindeki etkilerine değinilir.

Felsefe
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15.YÜZYIL - 17.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden 
hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl 
filozoflarının felsefi görüşlerini 
analiz eder.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

R. Descartes’ın “Felsefenin İlke-
leri” adlı eserinden alınan veya 
derlenen bir metinden hareketle 
filozofun bilgi ve varlık görüş-
lerinin irdelenmesi sağlanır. B. 
Spinoza’nın “Ethica” adlı eserinden 
alınan veya derlenen bir metin-
den hareketle filozofun ahlak 
görüşünün irdelenmesi sağlanır. 
T. Hobbes’un “Leviathan” adlı 
eserinden alınan veya derlenen 
bir metinden hareketle filozofun 
siyaset görüşlerinin irdelenmesi 
sağlanır.

15.YÜZYIL - 17.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.3.4. 15. yüzyıl-17. yüzyıl 
felsefesindeki örnek düşünce ve 
argümanları felsefi açıdan değer-
lendirir.

SEKA KAĞIT MÜZESİ

Seka kağıt müzesi gezilir. Müzede 
gördüklerinden yola çıkarak, F. 
Bacon’ın “Bilgi güçtür.” sözünün 
olumlu ve olumsuz yönlerinin 
günlük hayattan örneklerle tartı-
şılması sağlanır. Ütopya kavramı 
ve türleri üzerinde durularak öz-
gün bir ütopya yazılması sağlanır.

11. sınıf
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18.YÜZYIL - 19.YÜZYIL 
FELSEFESİ

11.4.1. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felse-
fesini hazırlayan düşünce ortamını 
açıklar. 
11.4.2. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felse-
fesinin karakteristik özelliklerini 
açıklar. 
11.4.3. Örnek felsefi metinlerinden 
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl 
filozoflarının felsefi görüşlerini 
analiz eder. 
11.4.4. 18. yüzyıl -19. yüzyıl 
felsefesindeki örnek düşünce ve 
argümanları felsefi açıdan değer-
lendirir.

KOCAELİ İL HALK 
KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerden 18. yüzyıl - 19. yüz-
yıl felsefesini araştırmaları istenir. 
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin 
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesi 
üzerindeki etkilerine değinilir. 
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin 
temel özellikleri ve problemleri 
üzerinde durulur. 18. yüzyıl -19. 
yüzyıl felsefesinin, dönemin dil 
ve edebiyatla ilişkisine değinilir. 
J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine 
Bir Deneme” adlı eserinden alınan 
veya derlenen bir metinden ha-
reketle filozofun bilginin kaynağı 
konusundaki görüşlerinin irdelen-
mesi sağlanır. I. Kant’ın ”Ahlak Me-
tafiziğinin Temellendirilmesi” adlı 
eserinden alınan veya derlenen 
bir metinden hareketle filozofun 
“ödev ahlakı” anlayışının irdelen-
mesi sağlanır. F. Hegel’in “Tinin 
Fenomenolojisi” adlı eserinden 
alınan veya derlenen bir metin-
den hareketle filozofun “diyalektik 
idealizm” anlayışının irdelenmesi 
sağlanır. J. J. Rousseau’nun “İnsan 
özgür doğar oysa her yerde 
zincire vurulmuştur.” sözünden 
hareketle özgürlük probleminin 
tartışılması sağlanır. Günlük hayat-
ta kullanılan bilgilerde aklın ve 
deneyin rolüne ilişkin özgün bir 
metin yazılması sağlanır.

Felsefe
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20.YÜZYIL FELSEFESİ

11.5.1. 20. yüzyıl felsefesini hazır-
layan düşünce ortamını açıklar. 
11.5.2. 20. yüzyıl felsefesinin 
karakteristik özelliklerini açıklar. 
11.5.3. Örnek felsefi metinlerden 
hareketle 20. yüzyıl filozoflarının 
felsefi görüşlerini analiz eder. 
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek 
düşünce ve argümanları felsefi 
açıdan değerlendirir. 
11.5.5. Harita üzerinde 20 ve 21. 
yüzyıl felsefecilerinin isimlerini 
ve yaşadıkları coğrafyayı gösterir.

KOCAELİ İL HALK 
KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerden 20. yüzyıl felsefesini araştır-
maları istenir. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesi-
nin 20. yüzyıl felsefi akımları üzerindeki etki-
lerine değinilir. 20. yüzyıl felsefesinin temel 
özellikleri, problemleri ve bazı ana akımları 
(fenomenoloji, hermeneutik, varoluşçuluk, 
diyalektik materyalizm, mantıksal pozitivizm, 
yeni ontoloji) üzerinde durulur. Türkiye’de 
felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefeci-
ler üzerinde durulur. F. Nietzsche’nin “Böyle 
Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinden alınan veya 
derlenen bir metinden hareketle filozofun 
“yeni değerler inşası ve güç istenci” görüşle-
rinin irdelenmesi sağlanır. H. Bergson’un “Bi-
lincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme” adlı 
eserinden alınan veya derlenen bir metinden 
hareketle filozofun bilginin kaynağı konu-
sundaki düşüncelerinin irdelenmesi sağlanır. 
J. P. Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı eserinden 
alınan veya derlenen bir metinden hareketle 
filozofun “varoluş” görüşlerinin irdelenmesi 
sağlanır. T. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Ya-
pısı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir 
metinden hareketle filozofun bilim anlayışı-
nın irdelenmesi sağlanır. N. Topçu’nun “İsyan 
Ahlakı” adlı eserinden alınan veya derlenen 
bir metinden hareketle düşünürün ahlak 
hakkındaki görüşlerinin tartışılması sağlanır. 
T. Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi” adlı 
eserinden alınan ve derlenen bir metinden 
hareketle filozofun “insanı bir bütün olarak 
gören” düşüncelerinin tartışılması sağlanır. 
K. Popper’ın “Ben yanılmış olabilirim ve sen 
haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda 
belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz.” sö-
zünden hareketle bilginin doğruluğu ile ilgili 
özgün bir metin yazılması sağlanır. Felsefe-
ciler ve yaşadıkları yerler, Türkiye ve Dünya 
haritası üzerinde gösterilir. Felsefecilerin, 
isimleri ve yaşadıkları coğrafyanın ezberletil-
mesi yoluna gidilmez.

11. sınıf
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Mantık

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

MANTIĞA GİRİŞ

1. Mantık ve Doğru Düşünme 
arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
2. Akıl ilkelerinin önemini değer-
lendirir. 
3. Akıl yürütmede kullanılan temel 
terimleri analiz eder. 
4. Akıl yürütme yöntemlerini 
değerlendirir.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ

Galerilerdeki deney düzenekleri 
incelenir. Öğrencilerden düze-
nekler hakkında açıklama ve 
çıkarımlarda bulunmaları istenir. 
Hangi akıl yürütme yöntemlerini 
kullandıkları buldurulur. Mantığın, 
eleştirel düşünceye ve tartışma 
mantığına uygulanması işlenme-
lidir.Mantık ve bilimler işlenirken 
akıl yürütme yöntemlerinden 
varsayımlı tümdengelim ve buluş 
mantığına değinilmelidir.

MANTIĞA GİRİŞ

5. Mantığın pratik yaşam açısından 
önemini fark eder.
6. Teknoloji - Mantık ilişkisini 
değerlendir.
7. Bilimlere yöntem oluşturması 
bakımından mantığı değerlendirir.

GOSB TEKNOPARK

Bilişim atölyelerinden biri ziyaret 
edilir. Mantığın programlama 
dilinde ve matematikteki uygula-
malarını gözlemler. Mantık-mate-
matik ilişkisi ele alınırken tanım, 
aksiyom, teorem ve kuram kav-
ramlarına değinilmelidir. Mantık 
ve bilimler işlenirken akıl yürütme 
yöntemlerinden varsayımlı 
tümdengelim ve buluş mantığına 
değinilmelidir.
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11. sınıf

MANTIĞA GİRİŞ 8. Aristo’nun, Mantık bilimi açısın-
dan önemini fark eder.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerden mantığın tarihçe-
sini araştırmaları istenir. Mantık 
ve Felsefe ilişkisi, Atatürk’ün 
Akılcılık, Mantıklılık ve Bilimsellik 
İlkesi araştırılır. Aristo ve mantık 
bilimine katkıda bulunmuş bilim 
insanları ve yaptıkları katkılar 
öğrenilir.

KLASİK MANTIK

9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 
10. Kavram ve Terim arasındaki 
ilişkiyi analiz eder. 
11. Kavram açısından; nelik, ger-
çeklik, kimlik ilişkisini analiz eder. 
12. Kavramı, içlem ve kaplama 
göre değerlendirir.
13. Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 
14. Kavramları, Beş Tümel açısın-
dan değerlendirir.
15. Kavramlar arasındaki ilişkiyi 
analiz eder. 
16. Tanım’ı analiz eder.

ORMANYA

Öğrencilerden gözlerini kapatarak 
çeşitli varlıkları düşünmeleri, daha 
sonra bu düşüncelerini dil ile 
ifade etmeleri istenir. Öğretmenin 
rehberliğinde; çevrede bulunan 
varlıklar gözlemlenir ve ağaç, bit-
ki, çam, canlı, kızılçam gibi en te-
pede ortak özellikleriyle bir grup 
oluşturabilen kavramlar yazılır. Bu 
kavramlar en genel olandan en 
özel olana doğru sınıflanır. Çizilen 
venn şeması içine kavramlar yer-
leştirilir. Öğretmen, kavramların 
içlerine aldıkları şeylerin sayısına 
ve ifade ettikleri niteliklere dikkat 
çeker. Buradan içlem ve kaplam 
ilişkisine ulaşılır. Öğrencilerden 
bu kavramlarların ortak özellikleri 
ile ilgili cümleler kurmaları istenir. 
Kavramın soyutlama ve genelle-
meler yoluyla oluşturulduğundan 
bahsedilmelidir. Terim ve sözcük 
ayırımına değinilmelidir. Kavram-
ların neliği ile anlamları arasındaki 
fark işlenmelidir. Öğrencilerden 
çevrede gördükleri varlıkları 
tanımlamaları istenir. Buradan 
yola çıkarak, tanım, tanım çeşitleri, 
koşulları ve tanımlanamazlardan 
bahsedilmelidir.
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KLASİK MANTIK

17. Önerme olan cümlelerle, öner-
me olmayan cümleleri birbirinden 
ayırır. 
18. Önerme çeşitlerini sınıflandırır.
19. Önermelerden sonuç çıkarır. 
20. Karşı olum çıkarımlarını analiz 
eder.
21. Bir önermeden, ona eşdeğer 
ikinci bir önerme çıkarır.
22. Kıyas’ın yapısını değerlendirir. 
23. Kıyas kurallarını uygular. 24. 
Kıyası zorunluluk ve olasılık bakı-
mından değerlendirir.
25. Basit Kıyas’ı analiz eder.
26. Bileşik Kıyas’ı analiz eder.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerden farklı türden 
kitaplardan çeşitli cümle örnekleri 
yazmaları istenir. Bu örnekler-
den hareketle önerme olan ve 
olmayan cümlelere farklı işaretler 
konularak aralarındaki fark buldu-
rulur. Benzer yöntemle önermenin 
tanımı ve yapısına ulaşılır. Küçük 
öğrenci grupları, seçilen bir metin, 
kitap, verilen bir problem ya da 
olay üzerinde görüşme yaparlar. 
Öğrencilerden görüşmede kullan-
dıkları cümleleri, önerme kalıbına 
dönüştürmeleri istenir. Birbiriyle 
bağlantılı önerme çiftleri seçilerek 
yazılır. Bu önerme çiftleri hak-
kında konuşularak yeni sonuçlar 
çıkarılması istenir. Öğrenciler; çı-
karımın, verilen ön önermelerden 
sonuca gitme işlemi olduğunu 
görürler. Verilen kıyas örneklerini, 
kıyas kurallarına uyup uymama 
(geçerlilik - geçersizlik) açısından 
değerlendirir.

Mantık
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MANTIK VE DİL

27. Dilin, birden çok işlevi olduğu-
nu fark eder. 
28. Çok anlamlılığın sakıncalarını 
sorgular.
29. Dildeki anlam belirsizliğinin 
nedenlerini sorgular.
30. Dildeki anlam belirsizliğinin 
derecelerini sorgular. 
31. Dildeki anlam belirsizliğinin, 
günlük yaşam ve bilimdeki sakın-
calarını görür.
32. Olgusal ve sözle tartışmaların 
temelinde yatan nedenleri fark 
eder.
33. Anlama ve tanımlama ilişkisini 
analiz eder.

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROSU 
SÜLEYMAN DEMİREL KÜL-
TÜR MERKEZİ

 Bir tiyatro oyunu izlenir. Öğren-
cilerden, oyunda geçen çeşitli 
konularla ilgili cümleler istenir. 
Verilen cümleler içinde bilgi gö-
revi üstlenmeyen cümleler varsa 
elenir. Seçilen uygun cümlelerin 
ortak özellikleri üzerinde tartışılır. 
Bu yolla dilin görevlerinden 
birinin “bilgi aktarma” olduğu fark 
ettirilir. Dilin; bildirme, belirtme, 
yaptırma, törensel ve eylem-
sel görevleri mantık açısından 
işlenmelidir. Semantik, sentaktik, 
pragmatik çok anlamlılığa yer 
verilmelidir. “Bugün hava sıcak”, 
“Hastanın ateşi yüksek” gibi cüm-
lelerin sınırları üzerinde tartışılır. 
Özellikle bilimde belirsizliğin 
giderilmemesinin ne tür sakın-
calara yol açacağı sorgulanır. Bu 
konu işlenirken dilsel alışkanlıkla-
rımızdan, dili etkilemek amacıyla 
kullanmak isteyişimizden, anlam 
konusuna yaklaşım farkından 
bahsedilmelidir.

11. sınıf
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SEMBOLİK MANTIK

34. Sembolik mantığın, Klasik 
mantığın sembolleştirilmiş biçimi 
olduğunu fark eder. 
35. Bilgileri, doğru ve yanlış olarak 
değerlendirir. 
36. Basit ve bileşik önermeleri 
birbirinden ayırır. 
37. Önerme eklemlerinin işlevleri-
ni belirtir. 
38. Ana eklem ve ana bileşenleri 
ayırt eder.
39. Klasik Mantıktaki çıkarımla, 
Sembolik Mantıktaki çıkarımın 
farkını ayırt eder. 
40. Mantık değişmezlerini, öner-
meleri ve çıkarımları sembolleştirir.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Çam, yaz kış yeşil kalan bir 
ağaçtır. Kar siyahtır. 2+5= 8’dir. 
Ankara Türkiye’nin başkentidir. 
Öğrencilerden çeşitli kitaplardan 
yukarıdakilere benzer örnekler 
bulmaları istenir. Bu bilgiler doğru 
ve yanlış olarak değerlendirilir. 
Sembolleştirmenin mantık bilimi 
açısından önemi açıklanır. Sem-
bolik mantığın, çok anlamlılığın 
neden olduğu yanlış anlamaları 
ortadan kaldırdığı vurgulanma-
lıdır. İki değerli mantık, önerme 
ve yapısı konuları işlenmelidir.  
Basit ve bileşik önermenin, klasik 
mantıktaki basit ve bileşik öner-
meden farkı verilmelidir. Önerme 
eklemlerinin doğruluk değerine 
etkisi işlenmelidir. Verilen örnek 
önermelerle, önermelerin içerdiği 
yargı sayıları tespit edilerek, basit 
ve bileşik önermeler gösterilir. 
Verilen önermeler arasında ilişki 
kurarak çıkarımlar yapar. Önerme 
ve çıkarımları sembollerle gösterir.

Mantık 11. sınıf
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ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ
 TANIYALIM 1. Psikolojinin konusunu kavrar. 

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROSU 
SÜLEYMAN DEMİREL KÜL-
TÜR MERKEZİ

Bir tiyatro oyunu izlenir. Oyunda 
geçen olay ve davranışlardan 
hangilerinin psikolojinin konusu 
olabileceği tartışılır. Psikoloji bili-
minin ilgilendiği konular yaşam-
dan örnekler verilerek açıklanır. 

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ
 TANIYALIM

2. Psikolojinin bir bilim dalı olma 
sürecini kavrar.

KOCAELİ İL HALK 
KÜTÜPHANESİ

Psikoloji biliminin doğuşu kitap-
lardan araştırılır. Psikolojinin felse-
feden farkı vurgulanır. Psikolojinin 
bir bilim dalı olma süreci açıklanır. 
Psikolojideki ekollerin günümüz 
psikoloji çalışmalarına olan etkileri 
vurgulanır.

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ
 TANIYALIM

3. Psikolojinin bir bilim olarak 
ölçütlerini ve amaçlarını kavrar. 
4. Psikoloji araştırmalarında uygu-
lanan yöntem ve teknikleri tanır.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ

Ülkemizde v e dünyada, geçmişte 
ve günümüzde, psikoloji bilimi-
nin oluşmasına ve gelişmesine 
katkıda bulunmuş bilim insanları 
tanıtılır, çalışmalarından örnekler 
verilir. Psikoloji biliminin amaç-
ları vurgulanır. Gözlenebilirlik, 
ölçülebilirlik ölçütleri açıklanır. 
Doğal gözlem, vaka incelemesi ve 
anket çalışması işlenir. İlişkisel ve 
deneysel yaklaşımların farkı verilir; 
psikolojinin amaçları açısından bu 
iki yaklaşım değerlendirilir.

Psikoloji 11. sınıf
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PSİKOLOJİ BİLİMİNİ
 TANIYALIM

5.Psikolojinin, etik kurallara uyması 
gerektiğini kavrar.
 6.Psikolojinin alt dallarını bilir.                        
7. Psikolojinin iş alanlarını bilir.

İZMİT REHBERLİK VE ARAŞ-
TIRMA MERKEZİ

Rehberlik ve araştırma merkezin-
de yapılan çalımaları gözlemler. 
Görev ve sorumlulukları hakkında 
bilgi alır. Psikoloji araştırmala-
rında ve psikolojideki uygulama 
alanlarında geçerli etik kurallar 
açıklanır. Psikolojinin ülkemizde 
eğitim öğretim programlarında 
yer alan temel bilim alt dalları 
(deneysel psikoloji, bilişsel psi-
koloji, gelişim psikolojisi, sosyal 
psikoloji) ve uygulamalı alt dalları 
(klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, 
trafik psikolojisi, spor psikolojisi, 
endüstri ve örgüt psikolojisi, din 
psikolojisi vb.) tanıtılır. Psikologla-
rın çalıştıkları alanlar ve kurumlar 
(eğitim, sağlık, adli, askerî ku-
rumlar, üniversiteler ve araştırma 
merkezleri vb.) tanıtılır. 

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ
 TANIYALIM

8. Psikoloji ile diğer bilim dalları 
arasında ilişki kurar.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ LABO-
RATUVARI

Yapılan deneyleri gözlemler ve 
bilgi alır. Psikolojinin doğrudan 
veya dolaylı olarak ilişkili olduğu 
biyoloji bilimleri (biyoloji, fizyoloji, 
zooloji, genetik, vb.) ve sosyal 
(sosyoloji, antropoloji vb.) bilimler 
arasındaki ilişki belirtilir.

Psikoloji
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PSİKOLOJİNİN TEMEL 
SÜREÇLERİ

9. Davranışın oluşum sürecini fark 
eder. 
10.Psikolojik süreçlerle biyolojik 
yapı ve süreçler arasında ilişki 
kurar. 
11. Kalıtım ve çevrenin, psikolojik 
süreçler ve davranışlar üzerindeki 
etkilerini tartışır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ HAYVAN 
DENEYLERİ LABORATUVARI

Yapılan deneyleri gözlemler ve 
bilgi alır. Hayvanların davranışla-
rındaki farklılıkları gözlemler ve 
nedenlerini tartışır.Öğrencilerin 
davranışların temelinde yatan 
süreçleri fark etmeleri, bunlarla 
ilgili örnekler vermeleri sağlanır. 
Görme ve işitmenin, dil ve konuş-
manın, hareketlerin beyindeki 
alanlarını gösteren resimler bulu-
nur. Bunlar öğrencilere gösterilir, 
söz konusu alanların hasar gör-
mesi durumunda neler olabile-
ceği anlatılır. Resim ve şemalar 
kullanılarak psikolojik süreçler 
ve davranışların beyin yapıları ve 
genlerle ilişkisi açıklanır. Davranı-
şın oluşum şemasının temelinde 
uyarıcı ve davranış ilişkisi olduğu 
üzerinde durulur. Duyum, algı, 
öğrenme, bellek, hatırlama, kişilik 
vb. psikolojik süreçlerin uyarıcı ve 
davranış arasında yer aldığı belir-
tilir. Davranışların hemen hemen 
tümünde hem kalıtım hem de 
çevrenin (doğuştan ve edinilmiş 
donanımın) etkili olduğu açıklan-
malı, ancak bunların etkilerinin 
göreli olduğuna işaret edilir. 
Çevre teriminin fiziksel, sosyal ve 
kültürel boyutlarının olduğuna 
dikkat çekilir.

11. sınıf
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PSİKOLOJİNİN TEMEL 
SÜREÇLERİ

12. Gelişimin yaşam boyu devam 
ettiğini kavrar. 
13. Gelişim dönemlerinin temel 
özelliklerini kavrar.
14. Ergenlik döneminde ortaya 
çıkan hızlı değişimin, gelişme 
sürecinin bir parçası olduğunu fark 
eder. 
15. Ergenlik dönemi temel özellik-
lerinin farkına varır. 
16. Ergenlik dönemini ve bu döne-
mi etkileyen etkenleri irdeler.

İZMİT REHBERLİK VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bir uzmandan geliim dönemleri 
hakkında bilgi alır.Farklı psi-
kolojik süreçlerin gelişiminin 
farklı dönemlerde (olumlu veya 
olumsuz) tamamlandığı gösterilir. 
Öğrenciye, yürümenin gelişimi-
nin bebeklik çağında; kavramsal 
öğrenme ve hipotez kurmanın 
ise ergenlikte tamamlandığı, 
sağlıklı yaşlanan bireyin irdeleme 
yeteneğinin ileri yaşlılığa kadar 
devam ettiği, çalışma belleğinin 
yaşlılıkla olumsuz etkilendiği 
anlatılır. Fiziksel, bilişsel, duygusal 
ve sosyal gelişiminbir bütünlük 
içerdiği vurgulanır. Bilişsel, sosyal 
ve fiziksel alanlardaki gelişimler 
vurgulanır. Ergenlik dönemi gö-
revlerine (kimlik gelişimi, ebeveyn 
ve akranlarla olumlu ilişki kurma 
vb.) vurgu yapılır. Ergenin kimlik 
oluşumu sürecinde, rol karmaşası 
ile kuşaklararası çatışmaların 
etkileri vurgulanarak, bu etkile-
rin nedenleri üzerinde durulur. 
Grubun ergen üzerindeki etkisi 
vurgulanır.

Psikoloji
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PSİKOLOJİNİN TEMEL 
SÜREÇLERİ

17.Duyumun özellikleri ve temel 
duyum bilgileri ile bilginin baş-
langıcı arasındaki ilişkiyi görür. 
18. Uyarılmanın bireyin davranışı 
üzerindeki etkilerini örneklendirir.
19. Duyusal süreçlerde alışma ve 
duyarlılaşmanın etkilerini anlar.

TÜBİTAK ULUSAL METRO-
LOJİ ENSTİTÜSÜ ZAMAN 
FREKANS VE DALGA BOYU 
VE OPTİK VE SICAKLIK LA-
BORATUVARLARI

Laboratuvarlar gezilir ve yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alınır. 
Duyu organlarının işlevde bulun-
mamasının bireyi nasıl etkileyebile-
ceği, hipotetik örnekler üzerinden 
tartışılmalıdır. Karanlık bir ortam-
dan ışıklı bir ortama geçen bireyin 
görme sorunu yaşaması, duyusal 
yoksunluk ve sosyal ilişki yokluğu, 
bir insanın kendi isteği dışında tek 
başına yaşamak zorunda kalması 
gibi fiziksel uyarıcı eksikliği ve sos-
yal yalıtımın etkisine ilişkin örnek-
lerden yola çıkılarak aşırı veya ye-
tersiz uyarılmanın birey üzerindeki 
etkisi tartışılır. Duyumların sadece 
görme, işitme, tat alma, koku ve 
denge duyumundan ibaret olmadı-
ğı; kas, kas kirişleri, iç organlardan 
gelen duyumlarla ciltteki organla-
rın verdiği acı-ağrı, sıcak-soğuk ve 
basınç duyumlarının da bulundu-
ğu anlatılır. Bunların yaşam için 
önemi, örneklerle tartışılır. Duyusal 
eşik verilir. Görme, işitme ve diğer 
duyumların bilgisi verilir. Aşırı ve 
yetersiz uyarılmanın birey üzerinde 
olumsuz etkisinin olduğu vurgu-
lanır. Duyumların Öğrencilerin bu 
iki sürecin birbirine ters olduğunu 
anlaması sağlanır. Alışmada, aynı 
etkiyi elde etmek için daha yüksek 
uyarıcı şiddetlerine gereksinim 
olduğu,  duyarlılaşmada ise daha 
önce etkili olmayan düşük uyarıcı 
şiddetlerinin etkili hâle gelmesi 
söz konusu olduğu vurgulanır. Du-
yumlar için geçerli olan alışkanlık 
ve duyarlılaşmadaki ortak ögenin, 
uyarıcıların tekrarlanması olduğu 
vurgulanır.

11. sınıf
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PSİKOLOJİNİN TEMEL 
SÜREÇLERİ

20. Algılamanın uyarıcıları anlam-
landırma süreci olduğunu kavrar. 
21. Algıyı etkileyen etkenleri 
açıklar. 
22. Duyum ve algı arasındaki farkı 
kavrar.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ

Algı ve Gerçeklik Galerisi gezilir. 
Duyma, görme ve dokunma 
duyularına hitap eden düzenek-
ler incelenir.  Nesne algılama, 
algısal değişmezlikler ve derinlik 
algısı açıklanır. Algı yanılsamaları 
açıklanarak örnekler verilir. Algıla-
manın örgütleme ilkeleri resim ve 
şemalardan hareketle buldurulur. 
Şekil-zemin ilişkisi, devamlı-
lık-benzerlik, yakınlık- uzaklık vb. 
algılama prensiplerine yer verilir. 
Algıyı etkileyen sosyal, çevresel 
değişkenliklerin ve bu bağlamda 
dikkatin, geçmiş yaşantıların, 
beklentilerin, dürtü ve güdünün 
algılama üzerindeki etkisine yer 
verilir.
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PSİKOLOJİNİN TEMEL 
SÜREÇLERİ

23. Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve 
etkileyen etkenleri analiz eder. 
24. Güdülenmiş davranışı güdü-
lenmemiş davranıştan ayırt eder.
25. Kendi potansiyelini gerçekçi 
olarak değerlendirmenin önemini 
kavrar.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
ATÇILIK MESLEK YÜKSEK 
OKULU

Atçılık ve at antrenörlüğü, atların 
yetiştirilmesi ve eğitimi hakkında 
bilgi alır ve yapılan çalışmaları 
gözlemler. Atların eğitimde 
kullanılan güdüleme yöntemleri 
ve pekiştireçlerin neler olduğu 
öğrenilir. Öğrencilerden, yüksek 
performans gösterilerek sonuca 
ulaşılan, isteksizlik nedeniyle 
sonuca ulaşılmayan, görevin 
yarım bırakıldığı, güdülenmiş ve 
güdülenmemiş davranış örnekleri 
listelemeleri istenir. Güdülen-
me süreci örnekler üzerinden 
açıklanır.  Olumlu ve olumsuz 
pekiştireçler ile ödül ve ceza ör-
neklendirilerek açıklanır. Dürtüler, 
uyarıcı kaynaklı güdüler ve sosyal 
güdülerin etkisi ile gerçekleşen 
davranışlar örneklendirilir.Öğret-
men, öğrencilerin “bireyin kendini 
tanıması” ile ilgili düşüncelerini 
öğrenir. Güdüler hiyerarşisi, fizik-
sel, duygusal, bilişsel özellikler ve 
yetenekler ele alınır.

11. sınıf
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PSİKOLOJİNİN TEMEL 
SÜREÇLERİ

26. Duyguyu tanımlar; duygu 
türlerini ayırt eder.
27. Duyguların davranışlarımıza 
etkisini fark eder. 

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROSU 
SÜLEYMAN DEMİREL KÜL-
TÜR MERKEZİ

Bir tiyatro oyunu izlenir. Öğren-
cilerden izlemiş olduğu oyundan 
duygu örnekleri vermesi istenir. 
Duygularla genel uyarılmışlık 
hâlinin ilişkisi açıklanır. Haz, 
korku, kaygı, öfke, saldırganlık 
gibi duygular tartışılır. Psikoloji 
biliminde, sadece gözlenebilir ve 
ölçülebilir nitelikteki duyguların 
ele alındığı; bu ölçütleri taşımayan 
örneğin sevgi, merhamet, utanma 
gibi duyguların üzerinde çalışı-
lamadığı vurgulanır.  Duyguların 
dürtü ve güdülenme ile olan 
ilişkisi irdelenir.Öğrencilerden, 
oyunda duygu ve heyecanları 
kontrol edememeden kaynakla-
nan olumsuzlukları (düğünlerde, 
trafikte, maçlarda, ani öfke nöbeti 
vb. kaynaklanan olaylar) bulmaları 
istenir. Duyguların kontrol etme-
nin önemi vurgulanır. Duyguların 
sözel ve sözel olmayan ifadesi 
açıklanır. Beden dilinin duyguların 
ifadesindeki önemi vurgulanır. 
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PSİKOLOJİNİN TEMEL 
SÜREÇLERİ

28. Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını 
ayırt eder 
29. Dikkati tanımlar ve dikkat 
türlerini ayırt eder. 
30. Bilinçlilik türlerini öğrenir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
UYKU ÜNİTESİ

Uyku ve uyanıklık süreçleri ile ilgili 
yapılan çalışmaları gözlemlenir. 
Bilinç ve bilinçsizliğin kategorik 
olmadığı, bilinçliliğin farklı dü-
zeyleri olduğu (dikkatli uyanıklık, 
gevşek uyanıklık, hafif uyku vb.) 
vurgulanır. Öğrenciler dikkatin, 
duyumdan bellek ve öğrenme-
ye kadar tüm bilişsel süreçleri 
etkileyen bir üst süreç olduğu 
kavratılır. Farklı bilinç durumları 
(uyku, rüya, hipnoz, meditasyon 
vb.) örneklendirilir. Bilinç, biliş 
ve duygularda maddelerin etkisi 
olduğu açıklanır.

ÖĞRENME, BELLEK, 
DÜŞÜNME

31. Sosyal psikoloji ile sosyoloji 
arasındaki farkı ayırt eder. 
32. Sosyal biliş ve sosyal etki 
türlerini bilir.
33. Davranışı etkileyen sosyal 
etkenleri analiz eder.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Öğrenciler aile, arkadaş, toplum, 
moda, medya gibi sosyal çevrele-
rin davranışlara etkileri konusun-
da bilgi alır. Sosyal psikolojinin 
olayları ele alış biçiminin sosyo-
lojiden farkı vurgulanır. Sosyal 
biliş türleri arasında şemalar ve 
yüklemenin olduğu üzerinde 
durulur. Tutum ve ön yargılar 
açıklanır. Birey – kültür ilişkisi vur-
gulanarak aile, arkadaş, toplum, 
moda, medya vb. sosyal çevrenin, 
bireyin davranışlarına etkisi ele 
alınır. Sosyal ve kültürel etki türleri 
vurgulanır. Roller ve beklentiler 
açıklanır.
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ÖĞRENME, BELLEK, 
DÜŞÜNME

34. Öğrenmeyi örneklendirerek 
açıklar. 
35. Öğrenme türlerini kendi öğ-
renme yaşantısıyla ilişkilendirir.
36. Öğrenmeyi etkileyen etkenleri 
irdeler. 
37. Öğrenme stratejilerini bilir ve 
bunlardan yararlanır 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ HAYVAN DENEY-
LERİ LABORATUVARI

"Hayvan davranılarında meydana 
gelen değişiklikler gözlemlenir. 
Öğrencilerden hem öğrenilmiş 
hem de öğrenme ürünü olmayan 
davranışlardan örnekler gös-
termeleri istenir. Öğrenciler bu 
öğrenilmiş davranışlarla öğrenil-
memiş davranışları karşılaştırırlar. 
Öğrenilmiş ve öğrenilmemiş 
davranışlardan örnekler vererek 
öğrenmeyi açıklarlar. Öğrenilmiş 
davranışlar ile içgüdüsel ve refleks 
türü davranışlar örnek verilerek 
bunlar arasındaki farklar bulduru-
lur. Temel öğrenme türleri verilir. 
Öğrenme türlerinin davranışla-
rımızı biçimlendirmedeki rolü 
(sosyalleşmede model alarak öğ-
renmenin etkisi gibi) işlenir. Temel 
öğrenme türleri verilir. Öğrenme 
türlerinin davranışlarımızı biçim-
lendirmedeki rolü (sosyalleşmede 
model alarak öğrenmenin etkisi 
gibi) işlenir. Biyolojik ve sosyo-kül-
türel etkenlerin öğrenmeyi nasıl 
etkilediği vurgulanır. Öğrenilmiş 
çaresizlik üzerinde durulmalıdır. 
Öğrenmenin en azından üç etke-
nin (birey, öğrenme malzemesi, 
öğrenme yöntemi) sonucu oldu-
ğu açıklanır. Öğrenciler hangi stra-
tejinin, hangi öğrenme görevinde 
yararlı olacağını değerlendirir. 
Öğrenmeyi öğrenme becerisinin 
önemi vurgulanır. Aktif öğrenme 
teknikleri vurgulanır.  
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ÖĞRENME, BELLEK, 
DÜŞÜNME

38. Hayat boyu öğrenmenin öne-
mini kavrar. KOMEK

KOMEK'in kuruluş amacı ve verilen 
eğitimler hakkında bilgi edinilir. 
Çeşitli kurslarda yapılan etkinlikler 
gözlemlenir. Türk millî eğitiminin 
temel ilkelerinden olan “sürekli-
lik” ve “her yerde eğitim” ilkeleri 
vurgulanır. Kursiyerlerden “hayat 
boyu öğrenmeye” ilişkin düşün-
celerini öğrencilerle paylaşmaları 
istenir. Her yaşta öğrenmenin 
önemi üzerinde durulur.

ÖĞRENME, BELLEK, 
DÜŞÜNME

39. Bellek türlerini açıklar 
40. Öğrenme (kazanım), bellek 
(depolama) ve hatırlama (geri 
çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Bellek ve ilevleri hakkında kitap-
lardan araştırma yapılır.  Farklı bel-
lek türleri (duyumsal bellek, kısa 
süreli bellek, çalışma belleği, uzun 
süreli bellek vb.) olduğu açıklanır. 
Unutmanın nedenleri vurgulanır 
ve hatırlamada kodlama ve depo-
lamanın önemi açıklanır. Belleği 
geliştirme teknikleri verilir.
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ÖĞRENME, BELLEK, 
DÜŞÜNME

41. Düşünmenin yapı taşlarını 
örneklerle açıklar 
42. Dilin düşünmedeki rolünü 
kavrar.
43. Doğru karar vermede irdele-
menin önemini tartışır

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Düşünmenin ve öğelerinin neler 
olduğu kitaplardan araştırılır. 
Konunun örneklerle açıklanması 
istenir. Öğrencilere bir düşünme 
konusu verilir. Öğrencilerin bu 
konu hakkındaki düşüncelerini 
kelime ve cümleler kullanmadan 
ifade etmeleri istenir. Düşünme-
nin yapı taşları (imge, sembol, 
kavram ve kategori) ele alınır. Dü-
şünmede dil ve dilsel becerilerin 
önemi vurgulanır. Öğrencilerden 
düşünerek ve düşünmeden yap-
tıkları davranışları, sonuçları açı-
sından değerlendirmeleri istenir. 
Karar vermede; yaşantı, deneyim 
ve birikimleri düşünce süzgecin-
den geçirme süreçleri paylaşılır. 
Bu paylaşımlardan hareketle öğ-
rencilerin karar verme stratejilerini 
düşünmeleri istenir. Doğru karar 
vermede düşünmenin önemi 4 - 6 
kişilik vızıltı gruplarında tartışılır. 
Ulaşılan sonuçlar grup temsilcisi 
tarafından paylaşılır.
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ÖĞRENME, BELLEK, 
DÜŞÜNME

44. Zekâ kavramını değerlendirir 
45. Zekâ türlerini ayırt eder.
46. Bireyin yaşamında zekâ ve 
yaratıcılığın etkisini analiz eder.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ

Öğrencilerin insanlık tarihinin 
gelişimine katkıda bulunmuş 
olan zeki insanların, zekâ ürünü 
çalışmalarıyla ilgili bilgileri ince-
lemeleri sağlanır. Bu ürünlerin ve 
katkıların çeşitliliğinden yola çıkı-
larak öğrencilerin zekâ çeşitlerini 
bulmaları istenir. Zekânın tanımı 
ve zekâyı etkileyen etkenler (ka-
lıtım ve çevre) açıklanır. Zekânın 
ölçülebilir nitelikte olduğu ve zekâ 
testlerinin yalnızca uzmanlar tara-
fından uygulanması gerektiği vur-
gulanarak zekâ testlerine örnekler 
verilir. Zekânın düzeyleri olduğu 
fark ettirilir. Çoklu zekâ bileşenleri 
açıklanır. Zekâ türlerinden sözel, 
görsel-mekânsal ve duygusal zekâ 
üzerinde durulur. Her bireyde 
farklı bir zekâ türünün baskın 
olabileceği vurgulanır. Ülkemizde 
ve dünyadaki bilim insanı, devlet 
adamı, sanatçı, düşünür gibi kişi-
lerin hayatlarından ve zekâ ürünü 
çalışmalarından örnekler verilir. 
Atatürk’ün zekâ ve yaratıcılığına 
örnekler verilir.

ÖĞRENME, BELLEK, 
DÜŞÜNME

47. Kişilik, kişilik gelişimi ve onu 
şekillendiren etkenleri tartışır.
48.Kişilik konusundaki kuramları 
tanır.
49. Bireysel farklılıkları tanır ve bu 
farklılıklara saygı duyar. 
50. Kişiliğin ölçülebilir bir nitelik 
olduğunu fark eder.

İZMİT REHBERLİK VE ARAŞ-
TIRMA MERKEZİ

Kişiliğin ne olduğu, özellikleri 
ve gelişimi hakkında bilgi alır. 
Kişiliğin bireye özgü bir düşünüş, 
duygu ve davranış biçimi olduğu 
vurgulanır. Kişiliğin bireyin “biri-
ciklik”ini oluşturduğu açıklanır. Ki-
şiliği şekillendiren koşullama, aile 
etkileri, bilişsel ve sosyal koşullara 
değinilir. Duygusal, bilişsel, sosyal 
ve fiziksel, farklılıklar vurgulanır.  
Kişilik testi çeşitleri açıklanır.
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RUH SAĞLIĞININ 
TEMELLERİ

51. Stresin nedenlerini örneklen-
dirir. 
52. Stresin günlük yaşama etkileri-
ni tespit eder. 
53. Günlük yaşamda kullanılan 
stresle başa çıkma davranışları ile 
savunma mekânizmalarını öğrenir.
54. Ruh sağlığı kavramını bilir 
55. Ruh sağlığının önemini ve 
ölçütlerini kavrar.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ

Strese neden olan etkenler hak-
kında bilgi alınır, örnekler verilir. 
Aşağıdaki atasözlerinde ne tür 
çatışmaların bulunduğu öğrenci-
lerle birlikte yorumlanır. Öğrenci-
lerden çatışmalara başka örnekler 
vermeleri istenir. Örnek atasözleri: 
‘‘Gülü seven dikenine katlanır.’’ ‘‘Ne 
yârdan geçilir, ne serden.’’, ‘‘Aşağı 
tükürsen sakal, yukarı tükürsen 
bıyık.’’ Öğrencilerden stres yaşa-
dığı anlardaki durumları ile stres 
yaşamadığı anlardaki durumlarını 
karşılaştırmaları istenir. Stres ya-
ratmada engellenme ve çatışma 
kavramları ile iç ve dış etkenler 
vurgulanır. Engellenmenin bireyin 
davranışlarına etkileri konusunda 
örnekler verilir.  Çatışma türleri 
(yaklaşma-kaçınma, yaklaş-
ma-yaklaşma, kaçınma-kaçınma) 
örneklendirilir. Stresin bedendeki 
ve psikolojik süreçler üzerindeki 
etkilerine değinilir.  Sınav stresi 
açıklanır ve bu stresle başa çıkma 
teknikleri üzerinde durulur. Ruh 
teriminin biliş, duygu ve eylemleri 
içerdiğine, ruh sağlığı teriminin 
ise bu üç alandaki bozukluklarla 
ilişkili olduğuna dikkat çekilir. 
Ruhsal açıdan sağlıklı olmanın 
çeşitli ölçütleri üzerinde durulur.
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RUH SAĞLIĞININ 
TEMELLERİ

56.Ruh sağlığını korumada denge, 
empati ve hobilere sahip olmanın 
önemini kavrar.
57. Ruh sağlığı açısından normal 
ve normal dışı kavramlarını ayırt 
eder.
58. Normal dışı davranış türlerini 
özellikleriyle bilir.
59. Psikolojik destek hakkında bilgi 
sahibi olur.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ

Ruh sağlığının korunması hak-
kında bilgi alır.İstek ve imkân ara-
sındaki uyum veya dengenin ruh 
sağlığı açısından önemi öğrenci-
lerle tartışılır. İletişimde empatinin 
önemini gösteren örnek olaylar 
bulunur.  Öğrencilerden olumlu 
iletişim örnekleri bulmaları istenir. 
Öğrencilerden hobilerin sağladığı 
yararlar konusundaki düşüncele-
rini söylemeleri istenir. Fizyolojik 
denge örnekleri (susayan insanın 
su içmesi, üşüyen birinin titremesi 
vb.) verilir; daha sonra da denge 
sağlama mekânizmasının, ruh 
sağlığı için de geçerli olduğuna 
dikkat çekilir. Olumlu iletişimin 
bireyin kendisi ve çevresiyle 
uyumundaki önemi vurgulanır. 
Hobi örnekleri ve bunların bireyin 
psikolojisine olumlu etkileri üze-
rinde durulur. “Normal” kavramı-
nın göreceliliği vurgulanır. Ruhsal 
bozukluk türleri (duygu-durum 
bozuklukları, psikosomatik 
bozukluklar vb.) tanıtılır. Psikolojik 
destek türleri belirtilir.
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ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

1.Sosyoloji hakkındaki bilgilerini 
sorgular. 
2.Toplumu oluşturan öğelerin etki-
leşim içinde olduğunu fark eder.

KOCAELİ İL HALK KÜTÜP-
HANESİ

Sosyoloji kitaplarından sosyoloji, 
toplum, toplumsal olgu ve olay ile 
ilgili araştırma yapılır. Sosyolojinin 
tanımına, özelliklerine, toplu-
ma ne kazandırdığına ve diğer 
bilimlerle ilişkisine kısaca değinilir. 
Toplumsal olay ve olgu kavramları 
indirgemeci ve bütüncü yakla-
şımlar bağlamında vurgulanır. 
Toplumun tanımı yapılır. Kurum, 
kuruluş (organizasyon) ve sosyal 
grup kavramları vurgulanır. Top-
lumsal grupların tanımı, amaçları, 
işlevleri ve çeşitlerine değinilir. Bu 
süreçteki önemli olaylardan ve 
sosyologların düşüncelerinden 
bahsedilir. 

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

 3. Sosyolojinin bağımsız bir bilim 
haline gelişini kavrar.
4. Sosyolojik araştırmalarda kulla-
nılan yöntemleri tanır. 
5. Türk sosyologlarının sosyolojiye 
katkılarını fark eder.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSE-
FE BÖLÜMÜ

Toplumla ilgili filozofların görüşle-
ri öğrenilir.  Sosyolojinin bağımsız 
bir bilim haline gelişinin nedenleri 
vurgulanır. Sosyolojik araştırma-
larda kullanılan yöntemlerin tü-
mevarım, tümdengelim ve analoji 
olduğu vurgulanır. Sosyoloji litera-
türüne katkıda bulunan üç ünlü 
Türk Sosyoloğunun eser odaklı 
biyografileri incelenir.

Sosyoloji
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11. sınıf

BİREY VE TOPLUM

6. Sosyalleşme kavramını örnekler-
le açıklar. 
7. Sosyalleşme sürecini etkileyen 
unsurları açıklar. 
8. Sosyalleşmenin hayat boyu 
devam eden bir süreç olduğunu 
fark eder. 
9. Sosyalleşmenin toplumsal iliş-
kiler üzerindeki etkilerini değer-
lendirir.

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROSU 
SÜLEYMAN DEMİREL KÜL-
TÜR MERKEZİ

Bir tiyatro oyunu izlenir. Öğren-
cilerin sosyalleşmek için başka 
ne tür etkinlikler yapabilecekleri 
tartışılır. Sosyalleşmenin unsurla-
rından aile, okul, arkadaş grubu, 
medya vb. kavramlarına yer verilir. 
Sosyalleşmenin çocukluk, gençlik, 
yetişkinlik, yaşlılık dönemlerini 
kapsayan hayat boyu devam 
eden bir süreç olduğu vurgulanır. 
Sosyalleşme açısından özellikle 
çocukluk ve gençlik döneminin 
önemli olduğu vurgulanır. Sosyal-
leşme sürecinde özellikle toplu-
mun insani, ahlaki, millî, manevi 
ve demokratik değerlerine uygun 
davranışları bireyin içselleştirmesi 
durumunda daha sağlıklı olacağı 
vurgulanır.

BİREY VE TOPLUM

10.Toplumsal konum, statü ve rol 
kavramları arasında ilişki kurar. 
11. Sosyal statü ile sosyal saygınlı-
ğı ayırt eder.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kocaeli Valisi ziyaret edilir. İl ve 
ilçelerdeki yöneticiler ve statüleri 
hakkında bilgi edinilir. Statüyü 
belirleyen ölçütlerin neler olduğu 
vurgulanır. Verilmiş ve kazanılmış 
statüler vurgulanır. Statü, rol, 
anahtar rol, rol çatışması ve rol 
pekişmesi kavramları vurgulanır. 
Bireylerin sosyal statülerinin aynı 
olmasına rağmen sosyal saygınlık-
larının farklı olmasının nedenleri 
vurgulanır.
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BİREY VE TOPLUM
12. Toplumsal hayatın düzenlen-
mesinde değerlerin ve normların 
önemini ifade eder.

MEVLEVİ EVİ

Mevlana'nın felsefesi ve mevlevilik 
ile ilgili bilgi edinilir. Sevgi ve höş-
görü gibi değerlerimizin toplum-
sal yaşamdaki önemi vurgulanır. 
Toplumsal değer ve toplumsal 
norm kavramları ile bu kavramlar 
arasındaki ilişki vurgulanır.

TOPLUMSAL YAPI

13. Toplumsal kontrolün işlevlerini 
ifade eder. 
14. Sosyal sapmanın nedenlerini 
araştırır. 
15. Statü ve rollerinden doğan hak 
ve görevlerin toplumsal yaşamda-
ki önemini bilir.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜR-
LÜĞÜ

Polis Teşkilatı'nın görevleri ve 
toplumsal kontrolü sağlamak için 
yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi edinilir. Toplumsal kontrol ile 
toplumsal norm kavramı arasın-
daki ilişki açıklanır. Toplumsal 
kontrolün gücünü dayandığı 
otoriteden aldığı, bu otoritenin 
kaynağının kamu kurum ve kuru-
luşları olabileceği gibi sivil toplum 
kuruluşları ya da toplumun ken-
disi olabileceği açıklanır. Sosyal 
sapma ve çeşitleri vurgulanır. 
Olumsuz sapma türleri örnek-
lendirilir. Sosyal aktörlerin (birey, 
grup, kuruluş, toplum) hak-görev 
dengelerinin sağlıklı etkileşim için 
denkliğine değinilir.

TOPLUMSAL YAPI 16. Toplumsal yapıyı oluşturan 
öğeleri analiz eder.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 
çalışma alanları hakkında bilgi 
edinilir. Toplumsal yapının nüfus, 
ekonomi, eğitim, ahlak, siyaset, 
din, hukuk, sosyal hayatın farklı 
görünümleri ile ilgili kurum ve 
kuruluşların, birey ve grupların ve 
toplumsal yapının öğeleri olduğu 
vurgulanır. Toplumsal yapı içeri-
sinde yer alan köy, kent, metropol 
ve millet (ulus) kavramlarına yer 
verilir.

Sosyoloji
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TOPLUMSAL YAPI 17. Toplumsal etkileşim tiplerini 
ayırt eder.

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR 
VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Balkan Yarımadasından göç etmiş 
ve halen Balkan Yarımadasında 
yaşamakta olan Türkler ve kültürel 
değerleri hakkında bilgi edinilir. 
Göç olgusunun yol açtığı sorunlar 
ve çözümleri tartışılır. Etkileşim 
tiplerinin mübadele (değişim), 
işbirliği, rekabet, çatışma, uyum, 
benzeştirme, uyarlama (adaptas-
yon) olduğu içerikleri ve örnekle-
riyle beraber vurgulanır.

TOPLUMSAL YAPI

18. Toplumsal tabaka ve tabakalaş-
manın yapısını kavrar. 
19.Türk toplumundaki tabakalaş-
manın diğer toplumlardan farkını 
kavrar. 
20.Toplumsal hareketliliğin çeşit-
lerini ve nedenlerini örneklerle 
açıklar. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURU-
MU BAŞKANLIĞI KOCAELİ 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

"Kocaeli bölgesine ait gelir düzeyi, 
eğitim, göç ve benzeri istatistikler 
hakkında bilgi edinilir. Ülkele-
rin gelişmişlik düzeyine göre 
toplumsal tabakalaşma piramitle-
rine vurgu yapılır. Tabakalaşmayı 
oluşturan ölçütler vurgulanır. 
Sosyal hareketlilik esasına göre 
tabakalaşma sistemleri vurgulanır. 
Bu sistemler, kapalı tabaklaşma 
(kast sistemi), yarı kapalı (zümre), 
açık sınıf tabakalaşması (sosyal 
sınıf ) şeklinde sınıflandırılır. Os-
manlıdaki tabakalaşmanın diğer 
tabakalaşmalardan farkı vurgu-
lanır. Günümüzdeki tabakalaşma 
sisteminin açık sınıf tabakalaşma 
türüne girdiği vurgulanır. Her 
toplumsal tabakanın kendi içinde 
sosyal sınıflar arasındaki ilişki-
lerine değinilir. Her toplumsal 
hareketin olumlu sonuçlar doğur-
mayabileceği vurgulanır.

11. sınıf
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE 
GELİŞME

21. Toplumsal değişme olgusunu 
kavrar. 

KOCAELİ ATATÜRK VE REDİF 
MÜZESİ

Kurtuluş Şavaşı ve Osmanlı İmpa-
ratorluğundan Türkiye Cumhuri-
yetinin kuruluşuna toplumumu-
zun gerçirdiği değişim hakkında 
bilgi edinilir. Atatürk'ün "millet", 
"milliyetçilik", "halkçılık" ve “milli 
birlik” anlayışı açıklanır. Toplumsal 
değişme olgusu örneklerle işlenir.

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE 
GELİŞME

22. Toplumsal değişmeyi etkileyen 
faktörleri değerlendirir. SEKA KAĞIT MÜZESİ

SEKA Kağıt Fabrikasının kuru-
luşu, tarihçesi öğrenilir, Kocaeli 
üzerindeki ekonomik, fiziki, sosyal 
ve kültürel etkileri hakkında bilgi 
edinilir. Toplumsal değişmeyi 
etkileyen faktörlerin: fiziki çevre, 
ekonomi, modernleşme, küre-
selleşme, bilim ve teknoloji, de-
mokratikleşme, kültür, demografi, 
kitle iletişim araçları vb. olduğu 
vurgulanır.

Sosyoloji
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE 
GELİŞME

23. Toplumsal değişmeyi etkileyen 
faktörlerin zamanla değişebilece-
ğini fark eder.

SARAYLI KÖYÜ - GÖLCÜK

Roma dönemine ait arkeolojik 
kalıntılar ve geleneksel 19. yüzyıl 
evleri gözlemlenir. Köy yaşantısı 
gelenek, görenek ve adetleri 
hakkında bilgi edinilir. Toplumsal 
değişmeyi etkileyen faktörlerden 
kültürün çok önemli olduğu 
kültürel farklılıklara hoşgörüyle 
bakılması gerektiği, buna karşın 
kültür emperyalizminin millî bilin-
ci zayıflattığı ve kültürel yozlaşma-
ya yol açtığı, sosyal değişmenin 
maddi kültür öğelerinde daha 
hızlı gerçekleştiği vurgulanır. Top-
lumsal değişmenin her toplum 
için geçerliği olduğu ve değer yar-
gısı içermeyen bir kavram olduğu 
belirtilir. Toplumsal değişmeyi 
etkileyen faktörlerin toplumdan 
topluma ve aynı toplum içinde 
zamanla değişebileceği vurgu-
lanır. Sosyal değişimin, manevi 
değerlerin yoğun olarak yaşandığı 
toplumlarda daha yavaş, maddi 
değerlerin yoğun olarak yaşandığı 
toplumlarda ise daha hızlı olduğu 
vurgulanır.

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE 
GELİŞME

24. Bilim, teknoloji ve kitle iletişim 
araçlarının toplumsal değişmeye 
etkisini değerlendirir. 
25. Modernleşmenin toplumsal 
değişime etkilerini değerlendirir. 
26. Küreselleşmenin toplumsal 
değişime etkilerini yorumlar.

KOCAELİ BASIN MÜZESİ

Geçmişten günümüze kullanılan 
fotoğraf makineleri ve matbaa 
malzemeleri gözlemlenir. Eski 
teknolojiler ile günümüz tekno-
lojileri karşılaştırılır. Kitle iletişim 
araçlarının toplumsal değişime 
olumlu ve olumsuz etkileri ile 
modernleşme ve küreselleşme 
etkileşimi vurgulanır.

11. sınıf
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE 
GELİŞME

27. Toplumsal gelişmenin öğelerini 
tanır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 
BÖLÜMÜ

Türkiye Cumhuriyetinin kurulu-
şu, Atatürk İlke ve İnkılapları ve 
Cumhuriyet dönemi ekonomik 
faaliyetleri hakkında bilgi edinilir. 
Toplumsal gelişmenin öğeleri; 
ekonomik büyüme, tabakalaşma-
lardaki farklılaşmalar, insan hakla-
rı, demokrasi, hukukun üstünlüğü 
gibi öğelerin sonucunda toplum-
sal bütünleşmenin sağlandığı 
vurgulanır. Atatürk İnkılâpları ile 
gelen köklü değişmeler vurgu-
lanır.

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE 
GELİŞME

28. Toplumsal bütünleşmenin 
önemini ifade eder 
29. Toplumsal çözülmeye neden 
olan etmenleri analiz eder. 
30. Toplumsal çözülmeyi önle-
meye yönelik çözüm önerileri 
geliştirir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ 
ŞEHİTLERİ ANIT PARKI

Toplumsal gelişme ve toplumsal 
bütünleşmenin ayrılmazlığı vur-
gulanır. Toplumsal bütünleşmede 
din, ahlak,millî, dinî ve kültürel 
değerlerimiz, hukuk vb. öğelerin 
önemi vurgulanır. Toplumsal 
çözülmenin etmenleri olarak; ta-
bakaların farklılaşması, insan hak 
ve özgürlüklerinin kısıtlanması, 
örgütlenme yetersizliği, demok-
ratik kurumlaşma yetersizliği, 
millî birlik bilincinin zayıflaması 
vb. verilir. Toplumsal farklılıklara 
saygının da toplumsal çözül-
meyi önleyebileceği vurgulanır. 
Toplumsal çözülme sonucunda 
ortaya çıkacak olan millî birliğin 
zayıflaması, kültürel değerlerin 
zayıflaması, sosyal adaletin bozul-
ması, demokrasinin zayıflaması 
vb. konulara vurgu yapılır.

Sosyoloji
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TOPLUM VE KÜLTÜR 31. Kültürün farklı anlamlarını ayırt 
eder

KOCAELİ ARKEOLOJİ VE 
ETNOGRFAYA MÜZESİ

Roma, Bizans ve Osmanlı döne-
minden kalan eserler gözlemlenir. 
Kültürün günlük yaşamda, sanat, 
eğitim, bilim, tarım vb. alanlardaki 
anlamları vurgulanır. Kültürün 
hayatın her alanında olduğu 
vurgulanır. Atatürk’ün kültür 
konusundaki görüşlerine yer 
verilmelidir.

TOPLUM VE KÜLTÜR 32. Kültürün öğelerini analiz eder. İZMİT KAPANCA SOKAK 
TARİH KORİDORU

Osmanlı doneminden kalan tarihi 
yapılar ve eşyalar gözlemlenir. 
Kültürün bilişsel, davranışsal ve 
maddi öğeleri vurgulanır. Kültürel 
gecikme kavramı vurgular. Örf, 
adet, gelenek ve görenek gibi 
kökleşmiş kültür öğelerinin içe-
rikleri vurgulanır. Kültürün millî, 
medeniyetin ise evrensel içerikli 
olduğu vurgulanırken süreç içe-
risinde bu iki unsurun birbirlerini 
etkiledikleri vurgulanır.

TOPLUM VE KÜLTÜR

33.Kültürün işlevlerinin toplum-
daki yerini ve önemini analiz eder. 
34.Kültürün toplumsal bütünleş-
meye katkısını değerlendirir

KOMEK

KOMEK kurs merkezlerinde veri-
len eğitimler hakkında bilgi alınır. 
Kültürün kazanılması, kültür-sa-
nat - eğitim-dil ilişkisinin önemi 
vurgulanır. Kültürün toplumsal 
kurumlarla ve toplumsal değiş-
meyle etkileşimi vurgulanır

11. sınıf
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TOPLUM VE KÜLTÜR
35. Kültüre ilişkin kavramları birbir-
leriyle olan ilişkileri çerçevesinde 
değerlendirir.

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR 
VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Balkan Türklerinin kültürel de-
ğerleri ile günümüz Türkiyesinin 
kültürel değerleri karşılaştırılır. 
Bulgaristan Türklerine uygulanan 
assimilasyon hakkında bilgi alınır. 
Popüler kültür, baskın kültür, kül-
tür şoku, kültür emperyalizmi, kül-
türlenme, kültürleşme ve kültürel 
yozlaşma kavramları vurgulanır.

TOPLUM VE KÜLTÜR

36. Kültürlenme ve Kültürleşme 
sürecinde kendi toplumsal kültü-
rünün önemini fark eder. 
37. Toplumların kültürel tutumla-
rını, farklı kültürlere bakış açılarını 
sorgular.

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROSU 
SÜLEYMAN DEMİREL KÜL-
TÜR MERKEZİ

Yabancı eserlerden uyarlanan bir 
tiyatro oyunu izlenir. Oyunda yer 
alan kültürel değerler Türk kültürü 
ile karşılaştırılır. Kültür merkez-
ciliği, yabancı kültür hayranlığı, 
kültürel görelilik kavramlarına yer 
verilir. Farklı kültürlere karşı saygı 
ve hoşgörünün gereği vurgulanır.

TOPLUM VE KÜLTÜR
38. Kültürler arası etkileşimde 
kendi kültürünün rolünü değer-
lendirir.

GEBZE ÇOBAN MUSTAFA 
PAŞA KÜLLİYESİ

Külliyede yer alan cami, türbe, 
medrese, imaret, tekke, kütüpha-
ne, darüşşifa, paşa odaları, kervan-
saray ve hamam incelenir. Türk ve/
veya İslam kültürünün uygarlığa 
katkıları üzerinde durulur.

Sosyoloji



65

TOPLUMSAL KURUMLAR

39. Kurum kavramının anlamını 
açıklar. 
40. Toplumsal kurumların işlevleri-
ni analiz eder. 

FORD OTOSAN GÖLCÜK 
YERLEŞKESİ

Ford Otosan Otomotiv fabrikası 
gezilir. Kullanılan yeni teknolojiler, 
yapılan arge çalışmaları, ülke ve 
dünya ekonomisi içindeki yeri, 
eğitim kurumları ile yapılan işbir-
likleri ve gerçekleştirilen sosyal so-
rumluluk projeleri hakkında bilgi 
alınır. Toplumsal kurumların bir-
birleri ile etkileşim içinde oldukları 
vurgulanır. Toplumsal kurumların 
sosyalleşme, toplumsal değişme, 
toplumsal çözülme ve toplumsal 
bütünleşme ile ilişkisi vurgulanır. 

TOPLUMSAL KURUMLAR

41.Toplumsal yaşam ve sosyal-
leşme açısından ailenin önemini 
yorumlar.
42. Evlilik ve boşanmanın birey ve 
toplum üzerindeki etkilerini analiz 
eder.

KOCAELİ BAROSU

Medeni Kanunda yer alan aile, 
evlilik, kadın, çocuk ve boşanma 
ile ilgili hükümleri öğrenir. Ailenin 
birey ve toplum açısından önemi 
vurgulanır. Bireyin sosyalleşme-
sine etki eden ögeler vurgulanır. 
Evlilik türlerine örnekler verilir. 
Boşanmanın günümüz toplum-
larında sadece bireylerin karşılıklı 
isteklerine bağlı olmadığı, bu 
kararlarda medeni kanunun 
öngördüğü sebep ve süreçlerin ve 
aile gibi toplumsal faktörlerin de 
yönlendirici olduğu vurgulanır.

TOPLUMSAL KURUMLAR
43. Aile kurumunun sürekliliği açı-
sından evliliklerde aranan koşulları 
değerlendirir.

KOCAELİ MÜFTÜLÜĞÜ

İslam inancında aile ve evlilik hak-
kında bilgi edinilir. Evlilik ve ailede 
karşılıklı hoşgörü, güven, saygı ve 
sevgi gibi temel değerlerin öne 
çıkması gerektiği vurgulanır.

11. sınıf
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TOPLUMSAL KURUMLAR

44. Farklı toplumlardaki aile yapısı 
ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 
45. Kadının aile ve toplum içindeki 
konumunu değerlendirir.  
46. Atatürk’ün kadın haklarına 
verdiği öneme örnekler verir.

İZMİT KADIN SOSYAL YA-
ŞAM MERKEZİ

Merkezde gerçekletirilen etkinlik-
ler hakkında bilgi edinilir. Ailelere 
ve bireylere koruyucu, önleyici, 
geliştirici ve rehberlik edici hiz-
metlerin önemi vurgulanır. Ailenin 
yapısı; kuruluşu, sürekliliği ve 
akraba arası ilişkiler kapsamında 
karşılaştırılır. Çekirdek aile, geniş 
aile, geçici geniş aile, eksik aile vb. 
aile tipleri vurgulanır. Kadının Türk 
toplumundaki önemine vurgu ya-
pan tarihi ve edebi örnekler verilir. 
Medeni Kanun’un kadına tanıdığı 
sosyal, siyasal ve ekonomik haklar  
ve Atatürkçü düşüncede kadının 
yeri vurgulanır.

TOPLUMSAL KURUMLAR

47. Eğitimin toplumsal yaşamdaki 
önemini yorumlar. 
48. Eğitimin sosyalleşme sürecin-
deki önemi kavrar. 
49. Atatürk’ün eğitim konusundaki 
fikirlerini ifade eder.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Türk eğitim sisteminin felsefi 
temelleri ve Atatürk'ün eğitim 
ile ilgili reformları hakkında bilgi 
edinilir. Eğitimin toplumsal yaşam 
için önemi ve geleceğimiz olduğu 
vurgulanır. Öğrenciler birey ve 
toplumsal açıdan eğitimin önemi-
ni ve etkilerini değerlendirir. Aile 
ve Okulun Ayrılmazlığı, bireyin 
eğitiminde ve sosyalleşmesindeki 
etkileri tartışılır. 

Sosyoloji
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TOPLUMSAL KURUMLAR

50. Dinin toplumsal yaşamdaki 
önemini kavrar. 
51. Din ve laiklik kavramlarının 
ilişkisini yorumlar. 
52. Atatürkçü düşünce sisteminde 
laiklik anlayışını ortaya koyar.

İZMİT ORHAN CAMİİ 

Caminin tarihçesi ve mimari özel-
likleri ile halen yaşatılan ibadet ve 
gelenekler hakkında bilgi edinilir. 
Dinin toplumsal yaşam açısından 
bütünleştirici, doğru davranış-
lara yönlendirici ve genel olarak 
toplumsal yaşama olumlu katkıları 
vurgulanır. Sosyolojinin din olgu-
sunu ele alış biçimine vurgu ya-
pılır. Din ve vicdan özgürlüğünün 
teminatı olarak laiklik kavramı ele 
alınır. Atatürk’ün laiklik ve din ko-
nusundaki görüşleri ve sözlerine 
yer verilir. Laikliğin anayasada yer 
alma süreci açıklanır.

TOPLUMSAL KURUMLAR 53. Ekonominin toplumsal yaşam-
daki önemini değerlendirir.

TÜRKİYE CUMHURİYET 
MERKEZ BANKASI İZMİT 
ŞUBESİ

Merkez Bankasının görev ve 
faaliyetleri hakkında bilgi alır. Arz - 
talep, enflasyon, deflâsyon, deva-
lüasyon, resesyon ve revalüasyon 
kavramları açıklanır. Enflasyonun 
nedenleri ve enflasyonun yol açtı-
ğı toplumsal sonuçlar açıklanır.

TOPLUMSAL KURUMLAR 54. Toplumsal yaşamda ekonomi-
nin temel öğelerini fark eder. İZMİT KAYMAKAMLIĞI 

Tüketici hakları ve bilinçli tüketici 
olmak için yapılması gerekenler 
hakkında bilgi alınır. Üretim-tü-
ketim ve bölüşüm kavramlarına 
vurgu yapılır. Üretim-tüketim - 
bölüşüm ilişkisi tartışılır. Birey ve 
toplum hayatı açısından üretim ve 
tüketim alışkanlıklarına değinilir. 
Bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının 
birey ve toplum açısından etkisi 
vurgulanır. Reklâmların vb. faali-
yetlerin tüketim alışkanlıklarına 
etkisi vurgulanır.

TOPLUMSAL KURUMLAR
55. Atatürk’ün ekonomik sistem-
lerle ilgili görüşlerine örnekler 
verir.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Ekonomik sistemler hakkında 
kitaplardan araştırma yapar. Belli 
başlı ekonomik sistemler kısaca 
tanımlanarak bunlar hakkında 
Atatürk’ün görüşleri öğrenilir.

11. sınıf
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TOPLUMSAL KURUMLAR
56. Siyaset kurumunu tanır. 
57. Siyaset Kurumu ile ilgili temel 
kavramları ifade eder.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ 

Yerel yönetimlerin seçilmesi ve 
işleyişi hakkında bilgi alır. Millet, 
meşruiyet, seçim, adalet, hak, 
özgürlük, eşitlik, iktidar, otorite, 
hükümet, egemenlik, sivil toplum, 
birey, devlet vb. kavramlar açık-
lanır.

TOPLUMSAL KURUMLAR

58. Siyasal yönetim şekillerini tanır 
ve karşılaştırır. 
59.Bir yönetim biçimi olarak 
demokrasiyi toplumsal yaşam 
açısından değerlendirir.

KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYESİ SEKA HALK 
KÜTÜPHANESİ

Siyasi yönetim şekilleri hakkında 
kitaplardan araştırma yapılır. Mo-
narşi, oligarşi, aristokrasi, teokrasi 
ve demokrasi kavramlar açıklanır. 
Doğrudan demokrasi, temsili 
demokrasi, katılımcı demokrasi 
çeşitleri vurgulanır. Demokrasi 
kapsamında kuvvetler ayrılığı ve 
hümanizm kavramları üzerinde 
durulur.

TOPLUMSAL KURUMLAR

60. Atatürkçü düşünce sisteminde 
vatandaşlık, hak ve sorumluluk 
kavramlarını ilişkilendirerek örnek-
ler verir.

ATATÜRK VE REDİF MÜZESİ 
KASR-I HÜMAYUN

Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili 
çalışmalar hakkında bilgi edinilir. 
Atatürkçülüğün önemini açıkla-
narak "bütünlük" niteliğine vurgu 
yapılmalır. Atatürkçülüğün yaban-
cı ideolojilerden farkı açıklanır.

Sosyoloji 11. sınıf
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Temel Dini Bilgiler   9. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

İNANÇ DÜNYAMIZ

9.1.4.7. İman esaslarını bütüncül 
bir şekilde kavrar.
9.1.2.3. İman ile ilgili kavramları 
açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi
Çayırova Tohum 
Sertifikasyon Test 
Müdürlüğü
Kocaeli Üniversitesi 
Teknopark
GOSB Teknopark
İzmit Sanal Gerçeklik Küresi
Darıca Millet Bahçesi
Ormanya
İzmit Orhan Camii
Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi

Akıllı bir varlık olan insanın evren-
deki mükemmel düzen ile Allahˇın 
(c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki 
kurabileceğini fark eder. Doğal 
çevre ve bilimsel çalışmalardan 
hareketle her şeyin bir yaratıcısı 
olduğunu kavrar. 
İnanç ile ilgili ifadeleri ibadet 
edilen mekânlarda duyarak 
içselleştirir. Kelime-i Tevhid ve 
Kelime-i Şehadet  kavramlarını 
anlamlandırır. Dinlediği dualarda 
dini ifadeleri kavrar.

İBADET HAYATIMIZ

9.2.4.5. Abdest, boy abdesti ve 
teyemmümün alınışını açıklar.
9.2.5.6. Namazın çeşitlerini, farz, 
vacip ve sünnetlerini açıklar.
9.2.5.7. Çeşitlerine göre namazın 
kılınışına örnekler verir.
9.2.7.10. Zekât ve sadaka ile ilgili 
hükümleri açıklar.

İzmit Akçakoca Camii
Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi
İzmit Süleyman Paşa 
Hamamı
Gebze Tarihi Çarşı Hamamı
İzmit Orhan Camii
Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi
Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi
Kızılay Kocaeli Şubesi

“Kültürümüzdeki şadırvan ve 
hamam gibi yapılarla İslamˇın te-
mizlik anlayışı arasında ilişki kurar. 
İslam medeniyetinde bir temizlik 
aracı olarak suyun yeri ve önemini 
fark eder. Abdest, boy abdesti ve 
teyemmümün alınışını kavrar.“
Namaz ile ilgili abdest, ezan, 
kamet, imam, müezzin vb. kav-
ramları tanır. Camilerin toplumsal 
fonksiyonunu ve cemaatle nama-
zın önemini kavrar.
Zekât ibadetinin fakirlik ve sosyal 
adaletsizliğin çözüm yollarından 
biri olduğunu kavrar.
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Temel Dini Bilgiler   9. sınıf

Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 9.3.7.8. İnsanlara karşı vazifelerini 
kavrar.

Kocaeli Huzurevi
Gebze Belediyesi Huzurevi
Yahya Kaptan Çocuk Evleri

Saygı duyma; sevgi gösterme; ke-
der ve sevince ortak olma bilincini 
kazanır.

Ahlaki Davranışlar
9.4.3.6. Zararlı alışkanlıkların ruh 
ve beden sağlığı açısından olum-
suz etkilerini fark eder.

Yeşilay Kocaeli Şubesi

Sigara, alkollü içki, kumar, uyuştu-
rucu madde gibi zararlı alışkanlık-
ların birey ve toplum üzerindeki 
olumsuz etkisini kavrar.

Adab-ı Muaşeret

9.5.2.2. Konuşurken dikkat edil-
mesi gereken hususları açıklar.                                                                                                         
9.5.4.4. Yeme ve içmede ölçülü 
olmaya özen gösterir.       
9.5.9.9. İletişim araçlarını doğru ve 
yerinde kullanır.

Kocaeli Üniversitesi İletişim 
Fakültesi
Türk Standartları Enstitüsü 
Gebze Kampüsü

Selamlaşma ve nezaket kurallarını 
uygulamanın sağlıklı bir iletişimin 
başlangıcı olduğunu fark eder. 
İnternet ve sosyal meydanın da 
bir adabı olduğunu kavrar. Sofra 
adabının öncelikli şartının helal 
lokma olduğunu bilir. Helal gıda 
sertifikası veren Türk Standartları 
Enstitüsüˇnde gıdaların içerik 
olarak helal olmasının şartlarını 
gözlemler.
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Fıkıh 10. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

İbadât

10.4.1.1. Ezanın teşri hikmetini ve 
ezanla ilgili fıkhi hükümleri açıklar.
10.4.1.2. Namazın farziyetini ve 
önemini fıkhi deliller ile temellen-
dirir.
10.4.1.3. Namaz ile ilgili fıkhi hü-
kümleri açıklar.
10.4.1.4. Cemaatle namaz ve ima-
met ile ilgili fıkhi hükümleri kavrar.
10.2.7. Zekât farziyetini ve önemini 
fıkhi deliller ile temellendirir.
10.2.8. Zekât ile ilgili kavram ve 
hükümleri açıklar.
10.4.2.9. Haccın Yapılışını özetler.
10.2.5.11. Kurban ibadetini İslam’ın 
yardımlaşma ve dayanışmaya ver-
diği önem açısından değerlendirir.
10.2.6.12. Cihadla ilgili temel kav-
ram ve hükümleri açıklar.

İzmit Orhan Camii
Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi
Kartepe Hikmetiye Camii 
Karamürsel Karabali
Mehmet Bey Camii
Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi
Kızılay Kocaeli Şubesi 
Kocaeli İl Müftülüğü
Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi
Kızılay Kocaeli Şubesi
Hünkar Çayırı
Namazgah Şehitliği
Gayret Gemi Müzesi                 
Hızır Reis Müze Gemisi
Redif müzesi
Mehmetçik Vakfı

Namaz ile ilgili abdest, ezan, ka-
met, tadili erkan, imam, müezzin, 
cemaat vb. kavramları tanır. Cami-
lerin toplumsal fonksiyonunu ve 
cemaatle namazın önemini kavrar. 
Zekât ibadetinin fakirlik ve sosyal 
adaletsizliğin çözüm yollarından 
biri olduğunu kavrar.
Kocaeli Müftülüğü Hac ve Umre 
Hizmetleri birimi tarafından veri-
len eğitime katılarak hac ile ilgili 
kavramları tanır.
Yardımlaşma ve dayanışma açısın-
dan kurban ibadetinin önemini 
kavrar.
İslam’daki cihad kavramının yalnız 
savaşa indirgenemeyeceğini, 
bu kavramın davet, tebliğ, irşad, 
emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l mün-
ker ve şehadet ile ilişkili olduğunu 
fark eder.

Muamelât ve Ukubât 10.5.2.4. İslam’ın ekonomik hayat 
ile ilgili düzenlemelerini açıklar.

Kocaeli Üniversitesi
Teknopark
GOSB Teknopark
Türk Standartları Enstitüsü 
Gebze Kampüsü

Ekonomik hayatla ilgili ilkelerden 
yola çıkarak İslam’ın girişimcilik, 
yenilik ve üretimi teşvik ettiğini 
kavrar.
Türk Standartları Enstitüsü helal 
gıda sertifikası kapsamında gıda-
ların içeriğine dikkat etme bilici 
kazanır.
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Akaid 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Allah'a İman 11.3.5.5. Allah’ın sıfatlarını temel 
özellikleriyle açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi
Çayırova Tohum 
Sertifikasyon Test 
Müdürlüğü
İzmit Sanal Gerçeklik Küresi
Ballıkayalar Tabiat Parkı
Darıca Millet Bahçesi
Ormanya

Akıllı bir varlık olan insanın evren-
deki mükemmel düzen ile Allahˇın 
(c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki 
kurabileceği fark eder.  
Allah’ın isim ve sıfatlarının yeryü-
zündeki tecellilerini fark eder.

Ahirete İman 11.6.4.4. Hayatı anlamlandırmada 
ahiret inancının önemini fark eder.

Namazgah Şehitliği
Gebze Mezarlığı

Dünya hayatının sonu olan ölüm 
gerçekliği üzerinden kabir, berzah 
âlemi ve kıyamet kavramlarını 
anlamlandırır.

Kader ve Kazaya İman

11.7.3.3. İnsanın ilmi, iradesi, 
sorumluluğu ile kader arasında 
ilişki kurar.  Kaza ve kader ile ilgili 
kavramları analiz eder.

Çayırova Tohum Sertifikas-
yon Test Müdürlüğü
İzmit Sanal Gerçeklik Küresi
Ormanya
Kocaeli İş Sağlığı ve Güven-
liği Derneği
İzmit Deprem Müzesi 

Allah’ın  (c.c.) her şeyi bir ölçüye 
göre yarattığını
evrendeki fiziksel, biyolojik ve 
toplumsal yasalardan yola çıkarak 
kavrar.
Kaza ve kader ile inanın sorumlu-
luğu arasındaki ilişkiyi fark eder.
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Dinler Tarihi  12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Dinler Tarihine Giriş 12.1.3.3. Dinin insan hayatı açısın-
dan önemini fark eder.

Kocaeli Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi                                 
Kocaeli Bilim 
Merkezi

Tarih boyunca insanın inanma 
ihtiyacının bulunduğunu kavrar.

İslamiyet

12.2.2.2. İslamiyet’in inanç esasla-
rını açıklar.
12.2.3.3. İslamiyet’in ibadetlerini 
ve dinî merasimlerini tanır.
12.2.4.4. İslamiyet’in ahlaki değer-
lerini açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi
İzmit Sanal Gerçeklik Küresi
Ballıkayalar Tabiat Parkı
Darıca Millet Bahçesi
Ormanya
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi
İzmit Orhan Camii
Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi
Türkiye Diyanet Vakfı Koca-
eli Şubesi
KOMEK                                     
GESMEK
Gebze Belediyesi Atlı Eğitim 
Merkezi

Evrenin yaratılışındaki mükemmel 
düzen ve uyumu gözlemleyerek 
Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği ko-
nusundaki delilleri analiz eder.
Allah’ın isim ve sıfatlarının yeryü-
zündeki yansımalarını fark eder.
İbadetlerin belirli bir vaktinin, 
uygulanma
şeklinin olduğunu, bazı ibadetle-
rin ise belirli mekânlarda yapıldı-
ğını kavrar.
Gözlemleri sonucunda ibadetlerin 
bireysel ve toplumsal yönünü fark 
eder.
Yardımseverliğin İslam ahlakı-
nın bir gereği olduğunu kavrar. 
Sanatın İslamın gerektirdiği ahlaki 
özelliklerden sabarlı olmaya katkı 
sağladığını kavrar. Sporun insanın 
bedensel ve ruhsal sağlığına 
olumlu etkisini gözlemler.
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Dinler Tarihi  12. sınıf

Yahudilik ve Hıristiyanlık
12.3.2.8. Hristiyanlığın ritüellerini, 
sembollerini ve kutsal mekânlarını 
tanır.

İzmit Protestan Kilisesi
Hıristiyanlığın; tarihçesini, inanç 
esaslarını, ritüellerini, sembollerini 
ve kutsal mekânlarını tanır.

Türkiye'de Bazı Dini Gruplar 12.5.10.4. Yeni dinî akımları ana 
hatlarıyla tanır.

İzmit 15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri 
Anıt Parkı

Dinî değerlerin istismarının 
olumsuz sonuçlarını gözlemler. 
FETÖ gibi illegal, çıkarcı yapı ve 
grupların birey ve toplum üzerin-
de ne denli yıkıcı etkiler ortaya 
çıkarabileceğini kavrar.
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Mesleki Hitabet ve Uygulama  12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Din Hizmetleri ve İletişim

12.1.1.1. Din hizmetlerindeki temel 
kavramları açıklar.
12.1.1.2. Din görevlisinin sahip 
olması gereken nitelikleri kavrar.
12.1.1.3. Din hizmeti uygulamaları-
nın gerektirdiği kişisel, mesleki ve 
toplumsal özelliklere sahip olmaya 
özen gösterir.
12.1.1.4. Din hizmeti uygulamala-
rının toplumsal işlevini ve manevi 
değerini fark eder.

Kocaeli İl Müftülüğü
Din hizmetlerinin toplumsal ha-
yattaki önemi ve manevi değerini 
kavrar.

Dini Hitabet Türü Olarak 
Hutbe ve Vaaz

12.3.1.4. Hutbe sunumunda dikkat 
edilecek hususları fark eder.
12.3.1.6. İncelediği veya dinlediği 
bir hutbeyi hitabet tekniği açısın-
dan değerlendirir.
12.3.2.9. Vaaz ve ders sunumunda 
dikkat edilecek hususları fark eder.
12.3.2.11. İncelediği veya dinlediği 
bir vaazı hitabet tekniği açısından 
değerlendirir.

Kocaeli İl Müftülüğü            
Gebze Çoban 
Mustafa Paşa Camii                                        
İzmit Fevziye Camii           
Kartepe Hikmetiye Camii 
Karamürsel Karabali Meh-
met Bey Camii

Hutbe sunumunda dikkat 
edilecek hususları fark ederek 
incelediği veya dinlediği bir 
hutbeyi hitabet tekniği açısından 
değerlendirir.
Vaaz ve ders sunumunda dikkat 
edilecek hususları fark ederek 
incelediği veya dinlediği bir vaazı 
hitabet tekniği açısından değer-
lendirir.

Din Hizmetlerinde Cami 
Musikisi

12. 4. 2.2. Cami mûsikîsinin çeşitle-
rini açıklar.
12.4.2.3. Cami mûsikîsi çeşitlerini 
usulüne uygun olarak icra eder.

Kocaeli İl Müftülüğü            
Gebze Çoban 
Mustafa Paşa Camii                                                
İzmit Fevziye Camii

Cami musikisinin icrasında dikkat 
edilecek hususları kavrar.

Dini Merasimlerde Hitabet 
ve Dua

12.5.2.2. Çeşitli merasimlere uygun 
dua yapar.
12.5.2.3. Çeşitli merasimlere uygun 
konuşmalar hazırlar ve sunar.

Namazgah Şehitliği
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Gaziler Evi
İzmit 15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri Anıt 
Parkı

15 Temmuz, asker uğurlama 
merasimi, cihad, şehitlik ve gazilik 
konuları ile ilgili törenlerde ne tür 
uygulama yapacağını kavrar.

Cenaze Adabı

12.6.2.2. Cenazeyi dinî vecibelere 
göre yıkar ve kefenler.
12.6.2.6. Cenazenin İslam gelene-
ğine göre defin hizmetlerini yerine 
getirir.
12.6.2.7. Vefat edenin yakınlarına 
başsağlığı dilemeye ve üzüntüsünü 
paylaşmaya özen gösterir.

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Mezarlıklar Müdürlüğü

İslam geleneğinde cenezenin 
yıkanması ve defnedilmesi konu-
larında dikkat edilecek hususları 
kavrar. Taziye ziyaretinde nasıl 
davranılması gerektiğini öğrenir.
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İslam Kültür ve Medeniyeti   12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

İslam Kültür ve 
Medeniyetinin Doğuşu

12.1.1.1. Kültür ve Medeniyet 
kavramlarını açıklar.
12.1.2.5. İslam küttür ve 
medeniyetinin diğer 
medeniyetlerden farkını bilir.                                             
12.1.3.4. İslam Kültür ve Medeniye-
tinin kaynaklarını açıklar

Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi
İzmit Süleyman Paşa 
Hamamı
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Azerbaycan Kültür Evi
Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğ-
rafya Müzesi

İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili 
cami, çeşme, imarethane, hamam 
vb. mekânları görerek tanır.
Hz. Muhammed (sav) dönemi ve 
sonrasında gelişen İslam kültür ve 
medeniyetinin diğer medeniyet-
lerdende yararlandığını kavrar.

İslam Kültür ve 
Medeniyetinde Sosyal ve 

Ekonomik Hayat

12.3.2.1. İslamiyetin fert ve toplu-
ma verdiği önemi fark eder
12.3.3.3. İslam Kültür ve Medeni-
yetinde sosyal hayatı oluşturan 
ilişkilerin ilkelerini ve medeniyete 
yansımalarını açıklar.

Kızılay                                            
Yeşilay                                                 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Kocaeli Şubesi 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Mevlevi Evi                                        
İZAYDAŞ                                              
Kandıra İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi                         
Yahya Kaptan Çocuk Evleri
Kocaeli Huzurevi
Gebze Belediyesi Huzurevi

Aklın korunmasında,  zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmanın; 
neslin korunmasında, aile kuru-
munun önemini kavrar
İnsani ilişkilerin güzelleştirilmesin-
de etkili olan mekânların önemini 
kavrar. Huzurevi ve çocuk evlerini 
ziyaret ederek İslam dininin aile 
kurumuna verdiği önemi kavrar. 
Geri dönüşümün israfın önlenme-
sinde etkili bir yöntem olduğunu 
gözlemler.

İslam Kültür ve 
Medeniyetinde İlim

12.4.3.5. İslam kültür medeniye-
tinde ilim müesseselerinin ortaya 
çıkmasındaki temel faktörleri, 
kurumların işlevini ve önemini 
açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi         
Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi                               
Kocaeli İl Halk Kütüphanesi 
Kocaeli Üniversitesi                        
İl Eğitim Tarihi Müzesi

İlim ve Bilim merkezlerini gezerek 
İslam Kültür ve Medeniyetinde 
bilginin önemini kavrar.

İslam Kültür ve 
Medeniyetinde Sanat

12.5.4.3. İslam kültür ve mede-
niyetinde mimariyi şekillendiren 
anlayışları örnek mimari eserler 
üzerinden yorumlar. 
12.5.5.4. İslam Kültür ve Medeniye-
tinde güzel sanatların özelliklerini 
örneklerle açıklar.

Gebze Çoban 
Mustafa Paşa Külliyesi                                   
İzmit Orhan Camii                
Selim Sırrı Paşa Konağı      
Saatçi Ali Efendi Konağı      
Gebze Menzilhane Hamamı
KOMEK                                           
GESMEK

Kültürel ve dini mekânları ziyaret 
ederek mimarimizdeki dini etkiyi 
gözlemler.
Hüsnü hat, tezhip, minyatür, ebru, 
çini sanatlarının uygulanışını 
gözlemler.

İslam Kültür ve Medeniye-
tinde Şehir

12.6.3.3. Müslümanların kurduğu 
şehirlerin cami ve medrese mer-
kezli bir anlayışla yapılandırıldığını 
fark eder

Gebze Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi                                 
İzmit Fevziye Camii                            
İzmit Orhan Camii 

İslam Medeniyetinde şehirleş-
menin ibadet mekânları eksenli 
geliştiğini kavrar.
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Kelam 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Kelam İlminde Temel 
Meseleler

12.2.1.2. Varlık meselesini, “yara-
tan-yaratılan ilişkisi” çerçevesinde 
yorumlar.
12.2.2.4. İman ile bilgi arasındaki 
ilişkiyi tartışır.
12.2.2.5. Akıl-vahiy arasındaki 
ilişkiyi açıklar.
12.2.2.6. Kelami konuların izahında 
naklî ve aklî
delillerin önemini fark eder.

Çayırova Tohum Sertifikas-
yon Test Müdürlüğü
İzmit Sanal Gerçeklik Küresi
TÜBİTAK Marmara Araştır-
ma Merkezi 
Türk Standartları Enstitüsü 
Gebze Kampüsü
Ormanya
Kocaeli İl Halk Kütüphanesi
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Kocaeli Bilim Merkezi
TÜBİTAK Marmara Araştır-
ma Merkezi 

Evrenin yaratılışındaki mükemmel 
düzen ve uyumu gözlemleyerek 
Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği ko-
nusundaki delilleri analiz eder.
Allah’ın isim ve sıfatlarının yeryü-
zündeki yansımalarını fark eder.
İslam’ın doğru bilgiye ulaşmada 
akıl, bilgi ve düşünmeye verdiği 
önemi kavrar. Felsefenin ve bilim-
sel bilginin kaynaklarını merak 
eder. Öğrenmeyi sevmeye ve doğ-
ru bilgiye ulaşmaya istekli olur.

Kelam İlmi ve Güncel 
Meseleler

12.4.2.2. Güncel inanç mesele-
lerini ve ortaya çıkış nedenlerini 
yorumlar.
12.4.2.3. Güncel meseleleri 
kelam ilminin bakış açısına göre 
değerlendirerek bireysel ve sosyal 
hayattaki yansımalarını fark eder.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi

İnançla ilgili güncel meseleler 
hakkında soru cevap yöntemiyle 
bilgi sahibi olur.
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Türk Dili ve Edebiyatı

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.1. 1. ŞİİR                                                
2. Şiirin temasını belirler.

Osman Hamdi Bey Müzesi
Mevlevî Evi
Kocaeli Arkeoloji Ve Etnog-
rafya Müzesi
Zübeyde Hanım Halk Kü-
tüphanesi
Gebze İlçe Halk Kütüpha-
nesi
Köseköy Nazım Demirci İlçe 
Halk Kütüphanesi

Tematik bütünlüğü olmayan 
şiirlerde (genellikle gazel, koşma 
vb.) birden çok temanın bir arada 
bulunabileceği göz önünde tutul-
malıdır. Bu durum aynı zamanda 
türün/dönemin/anlayışın bir 
özelliğini gösterebilir. 
(İsmi geçen tarihî ve kültürel 
mekânlar ve müzelerin tarihî 
dokusuna uygun şiirlerin bu 
mekânlarda okunarak  metin-ger-
çeklik, şiirin konu ve teması gibi 
özelliklerinin kavranması amaçla-
nır. Kütüphanelerde ise şiirin tür 
özeillikleri ve yazıldığı dönemle 
ilgili araştırmalar yapması amaç-
lanır.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.1. 4. Şiirin nazım biçimini ve 
nazım türünü tespit eder.

Mevlevî Evi
Portakal Hafız Konağı
İzmit Eski Gar Binası
Derince Tarihî Su Değirmeni
Gebze Tarihî Gar Binası

a. Şiirin nazım biçimi belirlenirken 
nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü 
gibi şekil özelliklerinin; nazım 
türü belirlenirken içeriğin (konu, 
tema vb.) esas alındığı vurgulanır. 
b. Divan, halk ve dünya şiirinden 
gelen biçim ve türler ile şaire özgü 
yenilikler, buluşlar ve - varsa- bun-
ların geleneksel biçim ve türlerle 
ilişkisi ele alınır. c. Metne/döneme 
göre konu bakımından lirik, epik, 
pastoral, satirik, didaktik şiir türle-
rine değinilir. 
( İsmi geçen tarihî ve kültürel 
mekânlarda yapılan okumalar 
eşliğinde şiir türünün şekil özellik-
leri ve nazım şekilleri; konularına 
göre şiir türleri karşılaştırılarak 
incelenir.)
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9-10-11-12. sınıf

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.1. 7. Şiirde millî, manevi ve 
evrensel değerler ile sosyal, siyasi, 
tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

Kocaeli Atatürk Ve Redif 
Müzesi
İl Eğitim Tarihi Müzesi
Kocaeli Av Köşkü( Kasr-I 
Hümayun)
Kapanca Sokak Tarih Kori-
doru
Eskihisar Kalesi
Hünkâr Çayırı
Çoban Mustafa Paşa Kül-
liyesi
Hereke Kaıser Iı. Wilhelm 
Köşkü
Hereke Fabrika-Yı Hümayun

a. Şiirde şiirin yazıldığı dönemin 
gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/
veya şiirin dönemin gerçekliğiyle 
ilişkisine değinilir.
b. Bazı metinlerde ise içeriğin/
göstergelerin genel anlamda 
doğal, toplumsal veya birey-
sel gerçeklikle ilişkisi üzerinde 
durulur. c. Bu hususlar değerler 
eğitimi çerçevesinde ele alınır. 
(Millî, manevî değerleri yansıtan 
şiirlerin ışığında evrensel değerleri 
de hissetmesini amaçladığımız 
öğrenciler, adı geçen mekânlarda, 
yaşadıkları şehrin tarihî dokusunu 
hissederek okudukları şiirler ara-
sında bağlantılar kuracaktır.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.1. 8. Şiirde edebiyat, sanat ve 
fikir akımlarının/anlayışlarının 
yansımalarını değerlendirir.

Kapanca Sokak Tarih Kori-
doru
İzmit Saatçi Ali Efendi 
Konağı
Derince Gar Binası
Eski Vali Konağı
Körfez Türk Kahvesi
Derince M.kılıçdoğan İlçe 
Halk Kütüphanesi
 Nazmi Öğuz Çocuk Kütüp-
hanesi
Suadiye Halk Kütüphanesi

a. Bu kazanım 10, 11 ve 12. sınıf 
düzeylerinde ele alınacaktır.
b. Şiirin, bağlı olduğu edebî dö-
nem, akım, gelenek, topluluk vb. 
açısından değerlendirilmesi ve/
veya şiirde görülen edebî, felsefi, 
estetik anlayışı; diğer metinler 
veya yazarlarla bağlantılarının/
etkileşimlerinin belirlenmesi 
sağlanır. c. Şiirin aynı, benzer veya 
farklı anlayıştaki şiirlerle karşılaştı-
rılması sağlanır.
( Tarihî ve kültürel mekânlar ile 
kütüphanelerde gerçekleştirilen 
öğrenme ortamı sayesinde şiirin 
yazıldığı dönemle, disiplinlera-
rasılık ve metinlerarasılık ilişkisi 
kurulur.)
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Türk Dili ve Edebiyatı

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME) A.1. 9. Şiiri yorumlar

Mevlevî Evi
Portakal Hafız Konağı
İzmit Eski Gar Binası
Derince Tarihî Su Değirmeni
Gebze Tarihî Gar Binası
Başdeğirmen Tarihî Su 
Değirmeni
Derbent Tarihî Gar Binası
Gölcük Kazıklı Kervansarayı

a. Şiirdeki açık ve örtük iletileri; 
şiirle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, 
güncellemelerini ve beğenisini 
metne dayanarak/gerekçelendire-
rek kazanımlar çerçevesinde ifade 
etmesi sağlanır. 
( Adı geçen okul dışı öğrenme or-
tamlarında şairin/metnin/okurun 
niyeti sezdirilir.)

OKUMA (METNİ 
ANLAMA VE 

ÇÖZÜMLEME)

A.1. 13. Metinlerarası karşılaştırma-
lar yapar.

Çağdaşkent Mesire Alanı
Kuzuyayla Tabiat Parkı
Seka Park
Kadırga Tesisleri
Serindere Kanyonu
Mevlevî Evi
Çayırova İlçe Halk Kütüp-
hanesi
Derince M.kılıçdoğan İlçe 
Halk Kütüphanesi
Karamürsel İlçe Halk Kütüp-
hanesi
Kocaeli İl Halk Kütüphanesi
Kandıra Prof. Dr. Turan Gü-
neş Halk Kütüphanesi
Köseköy Nazım Demirci İlçe 
Halk Kütüphanesi

(Okunan olay metinleri ve bilgi-
lendirici metinler tür özellikleri ba-
kımından karşılaştırır. Adı geçen 
mekânlarda olay/ bilgilendirici 
yazıları okur ve aralarındaki farkla-
rı tespit eder.)
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9-10-11-12. sınıf

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA 
BAĞLI) EDEBÎ METİNLER              A.2. 
2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve 
tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

Nazmi Oğuz Çocuk Kütüp-
hanesi
Çayırova İlçe Halk Kütüp-
hanesi
Karamürsel İlçe Halk Kütüp-
hanesi
Gölcük Belediyesi Değir-
mendere Halk Kütüphanesi

Metin türlerinin ortaya çıkma-
sında sözlü ve yazılı kültürün, 
toplumsal değişimlerin ve etkile-
şimlerin, basın yayın organlarının 
etkisi üzerinde durulur. 
(Kütüphane ortamında araştırma 
yapmanın aşamalarını tecrübe 
eden öğrenci grubunun, bilginin 
doğruluğunu/yanlışlığını/eksikli-
ğini tespit etmesi hedeflenir. Öy-
küleyici metinlerin ortaya çıkışına 
dair nesnel bilgilere ulaşır.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü 
belirler.

Selim Sırrı Paşa Konağı
Sarı(Sirkeciler) Konak
Çoban Mustafa Paşa Kül-
liyesi

Öyküleyici metinlerde olayların 
birbirleriyle ilişkisi ve sıralanışı 
(kurgulanması) üzerinde durulur. 
(Tarihî ve kültürel mekânlarda ger-
çekleştirilen okumaların sonunda, 
okunan metin sebep-sonuç ilişkisi 
içerisinde kavranır.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekâ-
nın özelliklerini belirler.

Harikalar Sahili
Âşıklar Tepesi
Cevher Dudayev Sahil Parkı
Seka Kampı
Umuttepe Kent Ormanı
Kocaeli Atatürk Ve Redif 
Müzesi
Kocaeli Av Köşkü( Kasr-I 
Hümayun)
Kocaeli Arkeoloji Ve Etnog-
rafya Müzesi
Seka Kâğıt Müzesi

a. Öyküleyici metinlerde kahra-
manların ruh hâli ile zaman ve 
mekân arasındaki ilişki, olayların 
gelişiminde zaman ve mekânın 
işlevi vb. belirlenir.
b. Metnin kurgu zamanı ile -varsa- 
içeriğin bir tarihsel zamanla/dö-
nemle ilişkisine değinilir. Örneğin 
romancı veya hikâyecinin olayları 
hangi zaman dilimleri içinde kur-
guladığı (günün bir saati, aylar, 
yıllar, geri dönüş ve ileri gidişler 
vb.) kurgu zamanını, olayların/
konunun Sultan II. Abdülhamit 
döneminde geçmesi ise tarihsel 
zaman/dönem ilişkisini ortaya 
koyar. 
( Mekânların özelliklerine uygun 
metinler bu mekânlarda sesli/
sessiz yapılan okumalarla metin-
lerin zaman ve mekân özellikleri 
karşılaştırılır.)
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OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri 
ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

Osman Hamdi Bey Müzesi
Köseköy Nazım Demirci İlçe 
Halk Kütüphanesi
Kocaeli İl Halk Kütüphanesi
Gebze İlçe Halk Kütüpha-
nesi
Gölcük Belediyesi Değir-
mendere Halk Kütüphanesi

Öyküleyici metinlerde yararlanılan 
anlatım biçimleri (öyküleme, be-
timleme vb.) tespit edilir. Anlatım 
teknikleri ise (gösterme, tahkiye 
etme, özetleme, geriye dönüş, 
diyalog, iç konuşma, iç çözüm-
leme, bilinç akışı, pastiş, parodi, 
ironi vb.) 9. sınıfta verilir. Anlatım 
tekniklerinin tespiti ilgili metinler 
üzerinde yapılır. 
(Kütüphenelerde araştırma yapma 
yöntemlerinin uygulanması 
sağlanır. Öyküleyici metinlerde 
kullanılan anlatım biçimleri ve 
anlatım teknikleri, örnek metinler 
üzerinden okunur.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.2. 11. Metinde millî, manevi ve 
evrensel değerler ile sosyal, siyasi, 
tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

İl Eğitim Tarihi Müzesi
Kandıra Akçakoca Bey Anıt 
Mezarı
Karamürsel Bey Anıt Mezarı
Hereke Tarihî Gar BinasI

a. Metinde, metnin yazıldığı 
dönemin gerçekliğini yansıtan un-
surlara ve/veya metnin dönemin 
gerçekliğiyle ilişkisine değinilir.
b. Bazı metinlerde ise içeriğin/gös-
tergelerin genel anlamda doğal, 
toplumsal veya bireysel gerçeklik-
le ilişkisi incelenir.
c. Bu hususlar değerler eğitimi 
çerçevesinde ele alınır.
(Millî, manevî değerleri yansıtan 
metinlerin ışığında evrensel de-
ğerleri de hissetmesini amaçladı-
ğımız öğrenciler, tarihî ve kütürel 
mekânlar ile kütüphanelerde, 
yaşadıkları şehrin tarihî dokusunu 
hissederek/araştırıp okuyarak 
okudukları metinler arasında 
bağlantılar kurar.)

Türk Dili ve Edebiyatı
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OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.2. 12. Metinde edebiyat, sanat 
ve fikir akımlarının/anlayışlarının 
yansımalarını değerlendirir.

Kapanca Sokak Tarih Kori-
doru
İzmit Saatçi Ali Efendi 
Konağı
Derince Gar Binası
Eski Vali Konağı
Körfez Türk Kahvesi
Sarı(Sirkeciler) Konak
Çoban Mustafa Paşa Kül-
liyesi
Körfez İlçe Halk Kütüpha-
nesi
Suadiye Halk Kütüphanesi
Zübeyde Hanım Halk Kü-
tüphanesi
Tübitak Marmara Araştırma 
Merkezi Kütüphanesi
Kandıra Prof. Dr. Turan Gü-
neş Halk Kütüphanesi
Gölcük Belediyesi Değir-
mendere Halk Kütüphanesi

a. Bu kazanım 10, 11 ve 12. sınıf 
düzeylerinde ele alınacaktır.
b. Metnin; bağlı olduğu edebî 
dönem, akım, gelenek, topluluk 
açısından değerlendirilmesi ve/
veya metinde görülen edebî, 
felsefi, estetik anlayışın; diğer me-
tinler veya yazarlarla bağlantıları-
nın/etkileşimlerinin belirlenmesi 
sağlanır.
c. Metnin aynı, benzer, farklı veya 
karşıt anlayıştaki metinlerle karşı-
laştırılması sağlanır.
(Tarihî ve kültürel mekânlar ile 
kütüphanelerde gerçekleştirilen 
okuma/ araştırma temrinleri saye-
sinde disiplinlerarasılık/metinlera-
rasılık ilişkisini kurar.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME) A.2. 13. Metni yorumlar.

Osman Hamdi Bey Müzesi
Kocaeli Arkeoloji Ve Etnog-
rafya Müzesi
Kocaeli Atatürk Ve Redif 
Müzesi
Kocaeli Av Köşkü(Kasr-I 
Hümayun)
Hereke Kalesi
Türk Kahvesi
Selim Sırrı Paşa Konağı
Saat Kulesi

Metindeki açık ve örtük iletileri; 
metinle ilgili tespitlerini, eleş-
tirilerini, güncellemelerini ve 
beğenisini metne dayanarak/
gerekçelendirerek ilgili kazanımlar 
çerçevesinde ifade etmesi sağla-
nır. (Adı geçen tarihî ve kültürel 
mekânlar ile kütüphanelerde 
gerçekleştirilen okuma deneyimi 
sayesinde metnin açık ve örtük 
iletilerini tespit eder. Metnin 
eleştirel okumasını sınıf dışı bir 
ortamda gerçekleştirerek metne 
dair farklı bakış açıları geliştirir.)

9-10-11-12. sınıf
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Türk Dili ve Edebiyatı

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

3. TİYATRO                                          
A.3. 2. Metnin türünün ortaya 
çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini 
belirler.

Nıkomedıa Antik Şehri
Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi
Derince M.kılıçdoğan İlçe 
Halk Kütüphanesi
Gebze İlçe Halk Kütüpha-
nesi
Gölcük İlçe Halk Kütüpha-
nesi
Körfez İlçe Halk Kütüpha-
nesi
Zübeyde Hanım Halk Kü-
tüphanesi

a. Metin türlerinin ortaya çık-
masında sözlü ve yazılı kültü-
rün, toplumsal değişimlerin ve 
etkileşimlerin, teknolojinin etkisi 
üzerinde durulur.
b. Geleneksel tiyatro (Karagöz, 
orta oyunu, meddah, köy seyirlik 
oyunları) ve tiyatro türleri (trajedi, 
komedi, dram) ile senaryodan 
bahsedilir.
(Kütüphane ortamında araştırma 
yapmanın aşamalarını tecrübe 
eden öğrenci grubunun, bilginin 
doğruluğunu/yanlışlığını/eksikli-
ğini tespit etmesi hedeflenir.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.3. 4. Metindeki çatışmaları 
belirler.

Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi

Metindeki temel çatışmayı/karşı-
laşmayı ve bu çatışma etrafında 
metinde yer alan veya metnin ima 
ettiği diğer çatışmaları/karşılaş-
maları/karşıtlıkları belirler. 
(Adı geçen tiyatro sahnelerinde 
seyrettiği tiyatro oyunundaki 
çatışmayı gözlemler.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.3. 5. Metindeki olay örgüsünü 
belirler.

Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi

a. Tiyatroda olay örgüsünün 
perde, sahne vb. bölümlemeler 
etrafında düzenlendiği ifade edilir 
(Bazı metinlerde bu bölümleme-
lere karşılık gelen meclis, fasıl gibi 
terimler bulunur.). b. Geleneksel 
tiyatronun yapı özellikleri de bu 
çerçevede belirlenir. 
(Adı geçen tiyatro sahnelerinde 
seyrettiği tiyatro oyunundaki 
dramatik örgüyü tespit eder.)
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OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.3. 6. Metindeki şahıs kadrosunun 
özelliklerini belirler.

Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi

Oyuncuların/icracıların metni 
kendi tarzlarına ve kabiliyetlerine 
göre canlandırdıkları/yorumladık-
ları hatırlatılır.
(Adı geçen tiyatro sahnelerinde 
seyrettiği tiyatro provası/oyunun-
daki şahıs kadrosunun karak-
teristik özelliklerini gözlemler. 
Şahısların karakter/ tip ayrımını 
yapar.) 

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.3. 7. Metindeki zaman ve mekâ-
nın özelliklerini belirler.

Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi

a. Mekân özellikleriyle bağlantılı 
olarak dekor/sahne düzenlemesi 
teriminden bahsedilir. Mekân ve 
dekorun geleneksel tiyatroda 
standart bir özellik göstermesine 
karşılık modern tiyatroda aynı 
eserin farklı temsillerinde, metinle 
ilişkili veya metinden bağımsız 
olarak farklı mekân ve dekor 
uygulamaları olabileceği belirtilir. 
b. Modern tiyatroda efekt, ışık 
vb. uygulamalardan bahsedilir. 
Bu uygulamaların metin çerçeve-
sinde yazar, yönetmen, yapımcı, 
oyuncu, tasarımcı ve teknik ekip 
iş birliğiyle gerçekleştirildiği /
yorumlandığı ifade edilir. 
(Adı geçen tiyatro sahnelerinde 
seyrettiği tiyatro provası/oyunun-
daki zaman ve mekânın özellikle-
rini gözlemler.)



86

Türk Dili ve Edebiyatı

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.3. 8. Metnin dil, üslup ve anla-
tım/sunum özelliklerini belirler.

Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi

Geleneksel tiyatronun dil, üslup 
ve anlatım/sunum özellikleri (ses-
lenmeler, tekerlemeler, deyimler, 
gazeller, beyitler, şarkı-türkü-mü-
zikler, yanlış anlamalar, taklitler, 
ağız özellikleri vb.) belirlendikten 
sonra bunların metnin türü ve 
içeriğiyle ilişkisi ele alınır. Modern 
tiyatroda ise yazara özgü üslup 
özellikleri ele alınacaktır. 
(Adı geçen tiyatro sahnelerinde 
seyrettiği tiyatro provası/oyunun-
daki dil, üslûp ve anlatım/sunum 
özelliklerini gözlemler.)

OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME)

A.3. 9. Metinde millî, manevi ve 
evrensel değerler ile sosyal, siyasi, 
tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi

a. Metinde, metnin yazıldığı 
dönemin gerçekliğini yansıtan un-
surlara ve/veya metnin dönemin 
gerçekliğiyle ilişkisine değinilir. 
b. Bazı metinlerde içeriğin/gös-
tergelerin genel anlamda doğal, 
toplumsal veya bireysel gerçeklik-
le ilişkisi incelenir. c. Bu hususlar 
değerler eğitimi çerçevesinde ele 
alınır.
(Adı geçen tiyatro sahnelerinde 
seyrettiği tiyatro provası/oyu-
nundaki millî, manevi ve evrensel 
değerler ile sosyal, siyasî, tarihî ve 
mitolojik ögeleri gözlemler.)
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OKUMA (METNİ ANLAMA 
VE ÇÖZÜMLEME) A.3. 11. Metni yorumlar.

Kocaeli Şehir Tiyatroları
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları Göl-
cük Kervansaray Sahnesi

a. Metindeki açık ve örtük iletileri; 
metinle ilgili tespitlerini, eleş-
tirilerini, güncellemelerini ve 
beğenisini metne dayanarak/
gerekçelendirerek ilgili kazanımlar 
çerçevesinde ifade etmesi sağla-
nır. b. Türk sineması ve tiyatrosun-
da geleneksel tiyatro unsurları ve/
veya tipleriyle benzerlik gösteren 
hususlara örnekler verilebilir. 
(Adı geçen tiyatro sahnelerinde 
seyrettiği tiyatro provasını/oyunu-
nu yorumlar.)

YAZMA B.1. Farklı türlerde metinler yazar. 

Ormanya 
Âşıklar Tepesi
Uzunkum Tabiat Parkı
Ballıkayalar Tabiat Parkı
Hereke Sahil Parkı
---------------------------
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Kocaeli Şubesi
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Gebze Şubesi
----------------------------
Osman Hamdi Bey Müzesi
Kocaeli Atatürk Ve Redif 
Müzesi
Portakal Hafız Konağı
Eski Vali Konağı
Derince Gar Binası
Hereke Kaiser Iı. Wilhelm 
Köşkü
Başdeğirmen Tarihî Su 
Değirmeni

“Ünite, Süre ve İçerikleri “tablo-
sunda belirtilen türlerde yazma 
çalışmaları yaptırılır. b. İşlenen 
metinden hareketle farklı türlerde 
yazma çalışmalarına da yer verilir. 
(Bu mekânlarda tabiatla iç içe olan 
öğrenci grubunun hayal gücü 
zengin çağrışımlarla harekete 
geçirilir. Daha evvel verilen yazma 
konusu bu mekânlarda tamamla-
tılabilir.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği-
nin İzmit ve Gebze şubelerinin 
açmış olduğu yazarlık kursuna 
katılım sağlar. Yazma etkinliğinin 
kuramını ve uygulamasını bu der-
neğin çatısı altında öğrenir.)
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YAZMA B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık 
yapar.

Seka Park
Başdeğirmen Mesire Alanı
Soğuk Su Mesire Alanı
Bağırganlı Köyü
Gaziler Dağı Tabiat Parkı
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Kocaeli Şubesi
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Gebze Şubesi
Kocaeli Bilim Merkezi
Çayırova Tohum Sertifikas-
yon Test Müdürlüğü
Türk Standartları Enstitüsü
Tübitak Marmara Araştırma 
Merkezi

a. Konuyla ilgili okuma ve araştır-
ma yaptırılır. b. Yazısında kulla-
nacağı bilgi, gözlem, düşünce, 
duygu, izlenim ve deneyimleriyle 
ilgili notlar çıkarması ve görsel, 
işitsel dokümanlar bulması veya 
hazırlaması sağlanır. c. Araştırma, 
kaynaklara ulaşma, Genel Ağ’ı 
doğru ve etkin kullanma, not alma 
ve özetleme teknikleri üzerinde 
durulur. ç. Kaynak kullanma ve 
alıntı yapmanın hukuki ve etik 
boyutları belirtilir. d. Konuyu sınır-
lamanın önemine değinilir.
(Türkiye Dil ve Edebiyat Derne-
ğinin İzmit ve Gebze şubelerinin 
açmış olduğu yazarlık kursuna 
katılım sağlar. Yazma etkinliğinin 
kuramını ve uygulamasını bu der-
neğin çatısı altında öğrenir.)

YAZMA B.5. Metin türüne özgü yapı özel-
liklerine uygun yazar. 

Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi
Seyrek Yabani Hayatı Geliş-
tirme Parkı
Paşasuyu Doğal Yaşam 
Vadisi
Maşukiye Vadisi
Eriklitepe Tabiat Parkı
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Kocaeli Şubesi
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Gebze Şubesi

a. Metnin türüne göre birimlere, 
paragraflara, bölümlemelere, 
giriş-gelişme-sonuç/serim- dü-
ğüm- çözüm aşamalarına ve olay 
örgüsüne dikkat çekilir.
b. Başlığı belirlemesi ve gerekirse 
alt başlık/bölüm başlığı ve epigraf 
kullanması sağlanır.
c. Araştırmaya ve ispatlamaya da-
yalı metinlerde kaynak ve dipnot 
gösterme şekline karar vermesi 
sağlanır.
(Türkiye Dil ve Edebiyat Derne-
ğinin İzmit ve Gebze şubelerinin 
açmış olduğu yazarlık kursuna 
katılım sağlar. Yazma etkinliğinin 
kuramını ve uygulamasını bu der-
neğin çatısı altında öğrenir.)
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YAZMA B.6. Metin türüne özgü dil ve anla-
tım özelliklerine uygun yazar.

Nüzhetiye Şelalesi
Beşkayalar Tabiat Parkı
Denizli Göleti
Harikalar Sahili
Kefken Pembe Kayalar
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Kocaeli Şubesi
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Gebze Şubesi

a. Türle ilgili okuma kazanımların-
da ifade edilen anlatım teknikleri, 
anlatım biçimleri/türleri ve düşün-
ceyi geliştirme yollarından uygun 
olanlarını kullanması sağlanır.
b. Şiirde ahenk unsurlarını, imge 
ve söz sanatlarını kullanması 
sağlanır.
c. Metnin türüne göre terim, 
kavram, deyim, atasözü, ağız özel-
likleri kullanır. (Adı geçen mekân-
larda, daha önceden belirlenmiş/ 
belirlenmemiş konular etrafında 
yazma faaliyetleri, metnin türüne 
uygun dil ve anlatım özellikleri 
gözeterek kaleme alır.
(Türkiye Dil ve Edebiyat Derne-
ğinin İzmit ve Gebze şubelerinin 
açmış olduğu yazarlık kursuna 
katılım sağlar. Yazma etkinliği-
nin kuramı ve uygulaması bu 
derneğin çatısı altında öğretilir. İyi 
bir anlatımda bulunması gereken 
özelliklerin öğretildiği dernekte, 
öğretilenlerin ışığında yazma 
faaliyetine geçer.)

YAZMA
B.7. İyi bir anlatımda bulunması 
gereken özelliklere dikkat ederek 
yazar.

Eğreltidüzü Mesire Alanı
Kefken Adası
Tütünçiftlik Sahil Parkı
Tavşancıl Sahil Parkı
Kuştepe Mesire Alanı
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Kocaeli Şubesi
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Gebze Şubesi
Türk Kahvesi
Başdeğirmen Tarihî Su 
Değirmeni

İyi bir anlatımın açıklık, akıcılık, 
duruluk ve yalınlık gibi özellikler 
taşıması gerektiği hatırlatılır. (Bu 
mekânlardaki doğal güzelliklerin 
verdiği hisle belirlenmiş/ belirlen-
memiş konularda metinleri yazar. 
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği-
nin İzmit ve Gebze şubelerinin 
açmış olduğu yazarlık kursuna 
katılım sağlar Yazma etkinliğinin 
kuramı ve uygulamasını bu derne-
ğin çatısı altında öğrenir.)
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YAZMA B.10. Yazdığı metni gözden geçirir. 

Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Kocaeli Şubesi
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Gebze Şubesi

B.10. Yazdığı metni gözden geçirir.
(Türkiye Dil ve Edebiyat Derne-
ğinin İzmit ve Gebze şubelerinin 
açmış olduğu yazarlık kursuna 
katılım sağlanır. Yazma etkinli-
ğinin kuramı ve uygulaması bu 
derneğin çatısı altında öğretilir. 
Öğretilen kuramlar doğrultu-
sunda yazılan metinleri gözden 
geçirir.)

YAZMA B.12. Yazdığı metni başkalarıyla 
paylaşır. 

Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Kocaeli Şubesi
Türkiye Dil Ve Edebiyat 
Derneği Gebze Şubesi
Gebze Tarihî Gar Binası
Saatçi Ali Efendi Konağı
Başdeğirmen Tarihî Su 
Değirmeni

a. Yüksek sesle okuma, panoda 
sergileme; elektronik ortamlar-
da, kitap, dergi ve gazetelerde 
yayımlama, yarışmalara katılma 
gibi yollarla yazılan metinlerin 
paylaşılması sağlanır.
b. Eleştirilere açık olma, gerekirse 
metin çerçevesinde eleştirilerin 
cevaplanması sağlanır.
(Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği 
İzmit ve Gebze şubesinde yapılan 
çalışmaların başkalarıyla tarihî ve 
kültürel mekânlarda paylaşılması 
sağlanır.)

KONUŞMA
C.1. 9. Boğumlama, vurgulama, 
tonlama ve duraklamaya dikkat 
ederek konuşur. 

Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi
Eskihisar Sahil Parkı
Yarımca Sahil Parkı
Sarısu Yabani Hayatı Geliş-
tirme Parkı
Doğu Kışla Parkı
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Osman Hamdi Bey Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Kervansaray Sahnesİ

a. Konuşmacının sesleri ve hece-
leri birbirine karıştırmadan, yut-
madan, tam ve doğru çıkarması, 
kelime ve cümle vurgusuna dikkat 
etmesi; ses tonunu amacına, 
ortama, içeriğe ve hedef kitleye 
uygun olarak ayarlaması gerektiği 
vurgulanır.
b. Konuşurken nefes almak için 
sözün anlamına uygun durak-
lamalar yapılmasının önemi 
belirtilir.
(Bahsedilen açık hava mekânları 
ve tiyatro sahnelerinde hazırlıklı/
hazırlıksız konuşmalar yapar. Bu 
konuşmalarda hitabet sanatının 
kurallarını uygular.)
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KONUŞMA C.1. 10. Konuşurken gereksiz ses 
ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 

Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Osman Hamdi Bey Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Kervansaray Sahnesi

Konuşma sırasında “”hım, eee, ııı”” 
gibi sesleri veya “”işte, hani, yani, 
şey, mesela, atıyorum”” vb. keli-
meleri gereksiz yere ve dinleyiciyi 
rahatsız edecek düzeyde kul-
lanmaktan kaçınılması gerektiği 
vurgulanır.
(Daha önceden seyrettiği tiyatro 
provaları/oyunlarındaki oyuncu-
ların Türkçeyi kullanış biçimlerini 
örnekser.)

KONUŞMA C.1. 11. Konuşmasında beden dili-
ni doğru ve etkili biçimde kullanır. 

Gölkay Park
Barbaros Hayreddin Paşa 
Parkı
Tatlıkuyu Vadisi
Kerpe
Çınarlidere Mesire Alanı
-------------------
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Osman Hamdi Bey Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Kervansaray Sahnesi

Konuşmacının içeriğe ve hitap et-
tiği kitleye uygun jest ve mimikler 
kullanmasının, dinleyici ile göz te-
ması kurmasının, heyecanını kont-
rol etmesinin, dış görünümünü 
ve kıyafetini konuşma yapacağı 
ortama göre ayarlamasının önemi 
vurgulanır.(Hazırlıklı/hazırlıksız 
konuşmaları, açık havada/ tiyatrı 
sahnesinde ses tonunu ayarlaya-
rak ve beden dilini doğru, etkili 
kullanarak yapar.)

KONUŞMA

C.1. 14. Konuşmasında önemli 
noktaları vurgulayan ve konuş-
mayı takip etmeyi kolaylaştıran 
ifadeler kullanır. 

Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Osman Hamdi Bey Sahnesi
Kocaeli Şehir Tiyatroları 
Kervansaray Sahnesi

Konuşmacının önemli noktaları 
vurgulamak ve dinleyicilerin 
ilgisini canlı tutmak için çeşitli 
geçiş ifadelerini (bundan dolayı, 
özellikle, kısacası vb.) kullanabile-
ceğine dikkat çekilir.
(Daha önceden seyrettiği tiyatro 
provaları/oyunlarındaki oyuncu-
ların Türkçeyi kullanış biçimlerini 
örnekser.)
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DİNLEME C.2. 1. Amacına uygun dinleme 
tekniklerini kullanır. 

Kocaeli Üniversitesi Türk Dili 
Ve Edebiyatı Bölümü
Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi
Kocaeli Büyük Şehir Beledi-
yesi Kocaeli Kitap Fuarı
Sabancı Kültür Merkezi
Osman Hamdi Bey Kültür 
Merkezi
Değirmendere Sanat 
Merkezi
Adnan Menderes Kültür 
Merkezi

Not alarak dinleme, empati 
kurarak dinleme, seçici dinleme, 
eleştirel dinleme vb. tekniklerin 
kullanılabileceği vurgulanır.
(Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
görevli öğretim üye/üyelerinin 
sanat/edebiyat temalı etkinlikleri-
ne katılır.
Kültür merkezlerinde düzenlenen 
panel, konferans, söyleşi, imza 
günlerine katılır. 
Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzen-
lenen söyleşilere/panellere/
açık oturumlara katılır ve burada 
konuşulan konuyu, bunun ana 
düşüncesini kavrar.)

DİNLEME C.2. 2. Dinlediği konuşmanın konu 
ve ana düşüncesini tespit eder. 

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Kocaeli Kitap Fuarı
Kocaeli Üniversitesi Türk Dili 
Ve Edebiyatı Bölümü 
Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi
İzmit Deprem Müzesi
Kocaeli Bilim Merkezi
Türk Standartları Enstitüsü

(Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
görevli öğretim üye/üyelerinin 
sanat/edebiyat temalı etkinlikleri-
ne katılır.
Kültür merkezlerinde düzenlenen 
panel, konferans, söyleşi, imza 
günlerine katılır. 
Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzen-
lenen söyleşilere/panellere/
açık oturumlara katılır ve burada 
konuşulan konuyu, bunun ana 
düşüncesini kavrar.)
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9-10-11-12. sınıf

DİNLEME C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu 
akışını takip eder. 

Kocaeli Üniversitesi Türk Dili 
Ve Edebiyatı Bölümü
Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi
Leyla Atakan Eğitim Ve 
Kültür Merkezi
Yunus Emre Kültür Merkezi
Necmettin Erbakan Kültür 
Merkezi
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Kocaeli Kitap Fuarı

Dinlediği konuşmadaki temel 
kavramların ve ayrıntıların belir-
lenmesi sağlanır. 
(Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
görevli öğretim üye/üyelerinin 
sanat/edebiyat temalı etkinlikleri-
ne katılır.
Kültür merkezlerinde düzenlenen 
panel, konferans, söyleşi, imza 
günlerine katılır. 
Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzen-
lenen söyleşilere/panellere/
açık oturumlara katılır ve burada 
konuşulan konuyu, bunun ana 
düşüncesini kavrar.)

DİNLEME C.2. 5. Dinlediklerini özetler. 

Kocaeli Üniversitesi Türk Dili 
Ve Edebiyatı Bölümü
Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi
İzmit Deprem Müzesi
Kocaeli Bilim Merkezi
Türk Standartları Enstitüsü
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Kocaeli Kitap Fuarı

(Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
görevli öğretim üye/üyelerinin 
sanat/edebiyat temalı etkinlikleri-
ne katılır.
Kültür merkezlerinde düzenlenen 
panel, konferans, söyleşi, imza 
günlerine katılır. 
Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzen-
lenen söyleşilere/panellere/
açık oturumlara katılır ve burada 
konuşulan konuyu, bunun ana 
düşüncesini kavrar.)
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Tarih

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

1.ÜNİTE: TARİH VE 
ZAMAN

9.1.1. Bir araştırma alanı 
ve bilim dalı olarak tari-
hin konusunu, kapsamını 
ve diğer bilim dallarıyla 
ilişkisini açıklar.

Kütüphaneler

Seçilen bir konu hakkında kütüphanede bulunan 
hatırat, seyahatname, günlük gazete arşivleri gibi 
kaynaklardaki bilgilerden örnek bilgiler not ettirilir. 
Ardından bunlara 5N 1K türü sorular yöneltilir ve başka 
kaynaklarda aynı konuyla ilgili bilgilerin karşılaştırması 
yaptırılarak bilimsel tarih çalışma örneği hazırlattırılır. 

1.ÜNİTE: TARİH VE 
ZAMAN

9.1.1. Bir araştırma alanı 
ve bilim dalı olarak tari-
hin konusunu, kapsamını 
ve diğer bilim dallarıyla 
ilişkisini açıklar.

Kocaeli'deki Müzeler

Müzede genel bir gezi ve gözlem yaparak farklı zaman-
larda farklı toplumların ve devletlerin yaşadıklarının 
farkına varır. İnsanın bıraktığı eserlerin farklı bilim dal-
larının yardımıyla incelendiğini kavrar. Mesela Arkeoloji 
ve Etnoğrafya Müzesi'nde kitabe örnekleri üzerinden 
epigrafya ve paleografya, sikke örnekleri üzerinden 
nümizmatik bilimini kavrar.
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9. sınıf

1.ÜNİTE: TARİH VE 
ZAMAN

9.1.3. Zamanı anlama ve 
anlamlandırmaya yönelik 
farklı yaklaşımları analiz 
eder. 

1- Kocaeli Bi-
lim Merkezi                                                                                                                                          
2- İzmit Sanal 
Gerçeklik Küresi

1- Bilim Merkezinde astronomi bölümünde in-
celemeler yapılır, gök cisimlerinin hareketlerinin 
farklı zaman algılarını oluşturduğunun farkına varır.                                                  
2- Sanal Gerçeklik Küresi'nde gök cisimlerinin hareket-
lerinin takibinin zamanı algılama ve belirli hesaplama-
lar üzerinden zamanı bölümleyerek takvim oluşturma 
yöntemi kavranır. 

2. ÜNITE: İNSANLIĞIN 
İLK DÖNEMLERİ

9.2.1. Kanıtlardan yola 
çıkarak yazının icadın-
dan önceki zamanlarda 
yaşayan insanların hayatı 
hakkında çıkarımlarda 
bulunur.

1- Kocaeli Arkeo-
loji ve Etnoğrafya 
Müzesi

1- Müzede bulunan prehistoria dönemi eserlerini göz-
lemleyerek, yazı öncesi dönemde insanların hayat tarzı 
hakkında çıkarımlarda bulunur.

2. ÜNITE: İNSANLIĞIN 
İLK DÖNEMLERİ

9.2.2. Yazının icadının in-
sanlık tarihinde meydana 
getirdiği değişimi fark 
eder.

1- Kocaeli Arke-
oloji ve Etnoğ-
rafya Müzesi                                                                                                                                           
2-SEKA Kağıt Müzesi

1, 2- Yazının icadı ile birlikte, üzerine yazı yazmak için 
kullanılan malzemeler görülür, kağıt kulanımına kadar 
yaşananlar, kağıt çeşitleri ve endüstriyel kağıt üretimi 
ve insanlık tarihine etkisini kavrar.
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2. ÜNITE: İNSANLIĞIN 
İLK DÖNEMLERİ

9.2.3. İlk Çağ’da yeryü-
zündeki belli başlı mede-
niyet havzalarını tanır.                                                                                                                                      

1-İzmit Çukurbağ Ni-
komedia Antik Şehri 
ve İzmit Kale Kalıntı-
ları (Bağçeşme, Tur-
gut Mah, Yenidoğan)                                                                                                                                  
2- Darıca Kalesi                                                        
3- Eskihisar 
Kalesi ve Köyü                                                                                                                                             
4- Hannibal'ın (Ani-
bal) Temsili Mezarı                                                                                                                                           
5- Üçtepeler 
Su Kemeri                                                                                                                                           
                                                                                                               
6- SEKA Park                                                                                                                                             
7-Çenedere 
Tarihi Su Değirmeni                                                                                                                                        
8- Halıdere 
Roma Lahiti                                                                                                                                           
                                                                                                                         
9- Tarihi Yazlık Ilıcası 
ve Yazlık Nekropolü
10-  Gölcük Saraylı  
ve Örcün Köyleri                                                                                                                                          
11- Karamürsel 
İskele ve Çevresi                                                                                                                                          
12- Hereke 
Kalesi ve Beldesi                                                                                                                                          
 13- Kutluca 
(Taşköprü=Gu-
edos) Köprüsü                                                                                                                                          
14-  Kefken ve 
Kefken Adası                                                                                                                                            
15- Gölcük Yazlık 
Roma Nekropolü                                                                                                                                        
16- Gültepe 
Nekropolü                                                                                                                                        
 17-  İzmit Cum-
huriyet Parkı                                                                                                                                            
18- Kefken ve 
Kefken Adası                                                                                                                                           

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19- Mekânın bulunduğu coğrafyanın genel özellikleri 
üzerinden bölgenin yerleşim açısından önemi kavratılır. 
Coğrafyanın hayat tarzına etkisi üzerinde durularak 
değerlendirme yaptırılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13-İzmit'in, Hereke'nin, Eskihisar'ın ve Darıca'nın; Neo-
litik dönemden itibarenm çeşitli topluluklarca yapılan 
yerleşim merkezi olarak kullanıldığı bilgisi coğrafyanın 
gözlenmesi ile desteklenerek kavratılır. 3- Eskihisar'ın 
konumu üzerinden, İlk Çağlardan beri Gebze ve 
çevresinin kontrolü ile ticaretin bölgedeki işleyişi için 
önemli olduğu kavratılır. 4- Roma-Kartaca Mücadelesi 
çerçevesinde harita üzerinde Hannibal'ın Roma Ordu-
sundan kaçış güzergahı gösterilir ve kavratılır.  5, 6, 7, 8, 
9, 10- Mekânın bulunduğu coğrafyanın genel özellikleri 
üzerinden bölgenin yerleşim açısından önemi kavratılır. 
Coğrafyanın hayat tarzına etkisi üzerinde durularak 
değerlendirme yaptırılır.          10- Saraylı Köyü ve çev-
resinin Samanlı Dağları'nın kuzeyinden güneyine geçiş 
bölgesi olması dolayısıyla ilk çağlardan beri yerleşim 
alanı oluşu coğrafi özellikleri dikkate alınarak kavratılır. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- İlk 
Çağlardan beri kitlesel göç hareketleri ile bölgeye çe-
şitli toplulukların yerleşmesinin neden ve sonuçlarını, 
denizlerde kolonicilik yapan toplulukların yerleşm ter-
cihleri arasında İzmit Körfezi'nin bulunmasının neden 
ve sonuçlarını sorgulatacak etkinlikler tasarlanır.

Tarih
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2. ÜNITE: İNSANLIĞIN 
İLK DÖNEMLERİ

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya 
ve iklimin, insanların 
hayat ve geçim tarzları 
üzerindeki belirleyici 
etkisini analiz eder.

1-İzmit Çukurbağ Ni-
komedia Antik Şehri 
ve İzmit Kale Kalıntı-
ları (Bağçeşme, Tur-
gut Mah, Yenidoğan)                                                                                                                                  
2- Darıca Kalesi                                                        
3- Eskihisar 
Kalesi ve Köyü                                                                                                                                             
4- Hannibal'ın (Ani-
bal) Temsili Mezarı                                                                                                                                           
5- Üçtepeler 
Su Kemeri                          
6- SEKA Park 
7-Çenedere Tarihi Su 
Değirmeni  
8- Halıdere 
Roma Lahiti                                                                                                                                           
9- Tarihi Yazlık Ilıcası 
ve Yazlık Nekropolü                                                                                                                                        
10-  Gölcük Saraylı  
ve Örcün Köyleri                                                                                                                                          
11- Karamürsel 
İskele ve Çevresi                                                                                                                                          
12- Hereke Ka-
lesi ve Beldesi                                                                                                                                          
13- Kutluca 
(Taşköprü=Gu-
edos) Köprüsü                                                                                                                                          
14- Kefken ve 
Kefken Adası                                                                                                                                            
15- Gölcük Yazlık 
Roma Nekropolü                                                                                                                                        
16- Gültepe 
Nekropolü                                                                                                                                        
 17- İzmit Cum-
huriyet Parkı                                                                                                                                            
18- Kefken ve 
Kefken Adası                                                                                                                                           

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- İlk 
Çağlardan beri kitlesel göç hareketleri ile bölgeye çe-
şitli toplulukların yerleşmesinin neden ve sonuçlarını; 
iklim ve hayat tarzı üzerinden sorgulatacak etkinlikler 
tasarlanarak analiz ettirilir.

9. sınıf
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Tarih 9. sınıf

2. ÜNITE: İNSANLIĞIN 
İLK DÖNEMLERİ

9.2.5. İlk Çağ’da siyasi 
gücün kaynaklarını siyasi 
organizasyon türleriyle 
ilişkilendirir.

1- Kocaeli Arkeo-
loji ve Etnoğrafya 
Müzesi

1- Müzede bulunan Hellenistik ve Roma Dönemi'ne ait 
eserler üzerinden İlk Çağ'da siyasi güç kaynaklarını ve 
etkilerini anlar. İzmit'in bir dönem Roma İmparatorlu-
ğu'na başkentlik yaptığını kavrar.

3. ÜNITE: ORTA ÇAĞ’DA 
DÜNYA

9.3.1. Orta Çağ’da yer-
yüzünün çeşitli bölge-
lerinde kurulan siyasi ve 
sosyal yapıları tanır.

1- Kocaeli Arkeo-
loji ve Etnoğrafya 
Müzesi

1- Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma eser-
ler üzerinden Ortodoks Hıristiyanlık ve İmparatorluk 
düzeni, siyasi ve ekonomik durumu kavrar.

5. ÜNİTE: İSLAM MEDE-
NİYETİNİN DOĞUŞU

9.5.3. Emeviler ile birlikte 
İslam Devleti’nin yapı-
sında meydana gelen 
değişimi analiz eder.

1-Kocaeli Arkeo-
loji ve Etnoğrafya 
Müzesi

1-Müzedeki islam sikkeleri üzerinden Emevi ve Abbasi 
dönemlerinin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri 
açıklar.

5. ÜNİTE: İSLAM MEDE-
NİYETİNİN DOĞUŞU

9.5.5. Sekizinci ve on 
ikinci yüzyıllar arasında 
İslam medeniyeti çerçe-
vesindeki ilmî faaliyetleri 
değerlendirir.

1-Kocaeli Bilim 
Merkezi

1-Bilim Merkezi'nde 'Bilimin Sultanları Sergisi' gezilerek 
İslam Medeniyeti'ne ait VIII.-XVII. Yüzyıllarda üretilen 
bilimsel çalışmalar incelenir. 
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Tarih 10. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

2. ÜNİTE: BEYLİKTEN 
DEVLETE OSMANLI 

SİYASETİ (1302-1453)

10.2.1. 1302-1453 yılları 
arasındaki süreçte mey-
dana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve 
haritalar üzerinde gös-
terir.

1- İzmit Orhan Camii                    
2- Akça Camii                                   
3- Kapanca Sokak 
ve Akçakoca Camii                                                         
4- İmaret Camii                            
5- Alaca Mescit                              
6- Gazi Akçakoca 
Anı Evi                               
7- Darıca Kalesi                                
8- Gebze Eski-
hisar Kalesi ve 
İstasyon Mevkii                                   
9- Gebze Sultan 
Orhan Camii            
10- Malkoçoğ-
lu Mehmed 
Bey Türbesi                                         
11- Menzilhane 
Hamamı                  
12- İlyas Bey Camii                          
13- Kadı Fazlullah 
Mezarı            
14-Kandıra Akçako-
ca Anıt Mezarı                                                                                                                                          
15- Kandıra 
Orhan Camii                         
16- Gölcük Saraylı, 
Örcün ve Kazıklı 
Köyleri   
17- Karamürsel 
Gazi Anıt Mezarı                                                        
18- Hereke Kalesi ve 
beldesi     

1, 2, 3- -İzmit Orhan Camii, Kapanca Sokak ve Eski Gar 
Binası ile çevreleri gezilir ve bölgenin coğrafi konumu 
ve jeopolitik önemi üzerinden bölgenin fetih nedenle-
ri- sonuçları kavratılır. Bölgenin fethinde emeği geçen 
Alp ve Gaziler tanınır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, - Mekânlar ziyaret 
edilerek fotoğraflama, çizim yapma ve gözlemleri yaz-
ma gibi etkinlikler üzerinden İzmit ve çevresinin fethi 
ve dönüşümü kavranır. İzmit’in fethi sonrası İzmit’te 
yapılan imar faaliyetleri üzerinden şehrin dönüşümü 
değerlendirilir. 7-Palekanon Savaşı’nın yapıldığı Eski-
hisar-Gebze Tren İstasyonu arasındaki bölge gezilir ve 
bölgenin jeopolitik önemi üzerinden savaşın sonuçları 
kavratılır. Bölgenin fethinde emeği geçen Alp ve Gazi-
ler tanınır. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15- Mekânlar ziyaret 
edilerek fotoğraflama, çizim yapma ve gözlemleri yaz-
ma gibi etkinlikler üzerinden Gebze ve çevresinin fethi 
ve dönüşümü kavranır.14, 15-  Akçakoca Bey’in mezarı 
ziyaret edilerek Kocaeli’ye isim olan ve bölgenin fethin-
de büyük rolü olanlar tanıtılır. Mekânlar ziyaret edilerek 
fotoğraflama, çizim yapma ve gözlemleri yazma gibi 
etkinlikler üzerinden Kandıra ve çevresinin fethi ve dö-
nüşümü kavranır.16- Bursa’nın fethi ve Palekanon Sa-
vaşı sonrası bölgenin fethinde etkisi olan Alp ve Gaziler 
ile onların inisiyatifi ile bölgede iskanına devam edilen 
yerlerden olan bu köyler gezilerek tanınır.17- Mekân 
gezilmeden önce Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun kısa 
bir özeti hatırlatılır. Karamürsel Bey hakkında ödevlen-
dirme yapılır. Mekân ve çevresi gezilir.  Bölgenin coğrafi 
konumu ve jeopolitik önemi üzerinden bölgenin fetih 
nedenleri- sonuçları kavratılır. Bölgenin fethinde emeği 
geçen Alp ve Gaziler tanınır.  18- Mekânlar ziyaret edi-
lerek fotoğraflama, çizim yapma ve gözlemleri yazma 
gibi etkinlikler üzerinden Hereke ve çevresinin fethi ve 
dönüşümü kavranır.
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Tarih

2. ÜNİTE: BEYLİKTEN 
DEVLETE OSMANLI 

SİYASETİ (1302-1453)

10.2.3. Osmanlı Beyli-
ği’nin devletleşme süreci-
ni Bizans’la olan ilişkileri 
çerçevesinde analiz eder.

1- Gölcük Saraylı 
Kentsel Sit Alanı                                                                                                                                            
2- Tavşancıl 
Kentsel Sit Alanı                                                                                                                                            
3- Hereke Kentsel Sit 
Alanı

1, 2, 3- Mekânlar gezilir ve coğrafi konumları ile yapıları 
üzerinde düşünerek yorumlar alınır.  Osmanlı Bey-
liği'nin devletleşme sürecinde Bizans ile ilişkilerine 
örnekler verilir. Bu örnekler üzerinden mekânlara 
yerleşimlerin hangi siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
etkilere yol açtığına dair sorgulamalar yaptırılır.

2. ÜNİTE: BEYLİKTEN 
DEVLETE OSMANLI 

SİYASETİ (1302-1453)

10.2.3. Osmanlı Beyli-
ği’nin devletleşme süreci-
ni Bizans’la olan ilişkileri 
çerçevesinde analiz eder.

1- Gölcük Saraylı 
Kentsel Sit Alanı                                                                                                                                            
2- Tavşancıl 
Kentsel Sit Alanı                                                                                                                                            
3- Hereke Kentsel Sit 
Alanı

1, 2, 3- Mekânlar gezilir ve coğrafi konumları ile yapıları 
üzerinde düşünerek yorumlar alınır.  Osmanlı Bey-
liği'nin devletleşme sürecinde Bizans ile ilişkilerine 
örnekler verilir. Bu örnekler üzerinden mekânlara 
yerleşimlerin hangi siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
etkilere yol açtığına dair sorgulamalar yaptırılır.

3. ÜNİTE: DEVLETLEŞ-
ME SÜRECİNDE SAVAŞ-

ÇILAR VE ASKERLER

10.3.1. Kuruluş Döne-
mi’nde Osmanlı askerî 
gücünün farklı muharip 
unsurlardan meydana 
geldiğini kavrar.

1- İzmit Orhan Camii                                                 
2- Akça Camii                                                      
3- Akçakoca Camii                                                      
4- İmaret Camii                                                   
5- Alaca Mescit                                                       
6- Gazi Akça-
koca Anı Evi                                   
7- Malkoçoğlu Meh-
med Bey Türbesi            
8- İlyas Bey Camii                                                      
9- Kandıra Akça-
koca  Anıt Mezarı                                                                                   
10- Karamürsel Gazi 
Anıt Mezarı                                               

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- Mekânlar ziyaret edilmeden 
önce bölgenin fethinde etkisi olan gazi ve beyler-
den bahsedilir. Mekânlar gezilirken bu şahsiyetlerle 
ilişkilendirilerek Osmanlı askerî gücündeki unsurlar 
kavratılır.  Bursa'nın fethi ve Palekanon Savaşı sonrası 
bölgenin fethinde etkisi olan Alp ve Gaziler ile onların 
inisiyatifi ile bölgede iskanına devam edilen yerler 
gezilerek tanınır.         

3. ÜNİTE: DEVLETLEŞ-
ME SÜRECİNDE SAVAŞ-

ÇILAR VE ASKERLER

10.3.2. Tımar sisteminin 
özelliklerini siyasi, sosyal 
ve ekonomik açılardan 
değerlendirir.

1- Akçakoca Camii                          
2-Malkoçoğlu Meh-
med Bey Türbesi                                               
3- İlyas Bey Camii                                  
4- Kadı Fazlullah 
Mezarı                 
5-Kandıra Akçakoca 
anıt Mezarı

1, 2, 3, 4, 5- Mekânlar gezilmeden önce Osmanlı Dev-
leti'nde fethedilen yerlerin bazı askerîlere dirlik (tımar) 
arazisi olarak verildiği bilgisi verilir. Mekânlar gezilirken 
bölgedeki bazı arazilerin ismi geçen askerîlere tımar 
olarak verildiği bilgisi üzerinden konu kavratılır.
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10. sınıf

4. ÜNİTE: BEYLİKTEN 
DEVLETE OSMANLI 

MEDENİYETİ

10.4.2. Osmanlı devlet 
idaresinin ilmiye, kalemi-
ye ve seyfiye sınıflarının 
birlikteliğine dayalı 
yapısını analiz eder.

1- İzmit Orhan Camii                                      
2- Akça Camii                                                      
3- Akçakoca Camii                                           
4- İmaret Camii                                                  
5- Alaca Mescit                                                       
6- Gazi Akça-
koca Anı Evi                                   
7- Malkoçoğlu Meh-
med Bey Türbesi                                                
8- İlyas Bey Camii                                
9- Kadı Fazlullah 
Mezarı               10- 
Çoban Mustafa 
Paşa Külliyesi                                               
11- Gebze Tarihi 
Çarşı Hamamı  
12- Gebze Men-
zilhane Hamamı                                                                                                                                           
13- Kandıra Akçako-
ca Anıt Mezarı

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13- Mekânlar gezilme-
den önce Osmanlı Devlet idaresinde askeriler sınıfın-
dan bahsedilir. Mekânlar gezilirken bu sınıfla ilişkilen-
dirilerek konu kavratılır. Öğrenci grupları oluşturularak 
bir şahsiyetin ayrıntılı tanıtımını yapmaları sağlanır. 

4. ÜNİTE: BEYLİKTEN 
DEVLETE OSMANLI 

MEDENİYETİ

10.4.4. Osmanlı coğraf-
yasındaki zanaat, sanat 
ve kültür faaliyetleri ile 
bunlara bağlı olarak 
sosyal hayatta meydana 
gelen değişimleri analiz 
eder. a) Osmanlı hâkimi-
yetiyle birlikte Anadolu 
ve Rumeli’deki şehirlerin 
yapısındaki dönüşüm 
(şehir planlaması, mimari 
anlayış) üzerinde durulur.
b) Ahşap ve taş işle-
meciliği, dokumacılık, 
çinicilik ve hat sanatlarına 
değinilir.

Kocaeli’deki   Os-
manlı döneminden 
kalma her çeşit 
mimari eser.

Osmanlı dönemi mimari eserlerinin şehrin sosyal 
hayatında nasıl bir yer edindiği sorgulaması üzerin-
den değerlendirmeler yaptırılır . Mimari eserlerde taş, 
ahşap, çini, hat sanatı örnekleri incelenir.
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Tarih

5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ 
OSMANLI (1453-1595)

10.5.1. 1453-1520 yılları 
arasındaki süreçte mey-
dana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve 
haritalar üzerinde gös-
terir.

1- Hünkar Çayırı

1- Mekân gezilmeden önce II. Mehmed (Fatih) dönemi 
olayları özetlenir. Fatih'in son seferinin Gebze üzerin-
den devam ederken hükümdarın Hünkâr Çayırı denilen 
yerde vefat ettiği bilgisi verilir. Mekân gezerken sefer 
ve sultanın ölümü üzerine tartışma yapılır.

5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ 
OSMANLI (1453-1595)

10.5.4. 1520-1595 yılları 
arasındaki süreçte mey-
dana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve 
haritalar üzerinde gös-
terir.

1-Bağdat Caddesi                     
2- Başiskele 
Kilezdere Köprüsü                                             
3- Diliskelesi 
(Dilderesi)  Sultan 
Süleyman Köprüsü

1- Osmanlı Devleti'nin XVI. ve XVII. Yüzyıllarda 
Irak-Bağdat yönündeki seferleri sırasında ordunun 
geçtiği yolun Bağdat yolu olarak anılması üzeri-
ne günümüzde bu yolların Bağdat Caddesi olarak 
anılmasını kavrar.        2- Osmanlı ordusunun lojistik 
ve istihkam ihtiyaç ve faaliyetleri üzerinden Kilezdere 
Köprüsünün önemi eski yeri belirtilerek, demiryo-
lunun yeni ve eski yerleri de hatırlatılarak kavratılır.                                                                                                                                      
3-Osmanlı ordusunun lojistik ve istihkam ihtiyaç ve 
faaliyetleri üzerinden Diliskelesi Köprüsünün önemi 
tahlil ettirilir.

5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ 
OSMANLI (1453-1595)

10.5.7. Osmanlı Devle-
ti’nin takip ettiği kara ve 
deniz politikalarını analiz 
eder.

1- Gölcük Deniz 
Müzesi Komutanlığı                                                                                                                                     
2- Karamürsel Gazi 
Mezarı                    
3- Karamürsel 
Yalakdere Valide 
Sultan Köprüsü                                                                                                                                          
4- İzmit Gayret 
Müze Gemisi                                                                                                                                           
5- Gölcük Yarhisar 
Müze Gemisi

1, 2- Mekânlar gezilmeden önce Osmanlı Denizcili-
ğinin gelişimi hakkında kısa bilgiler verilir. Mekânlar 
gezilirken bu bilgiler kısa tekrarlarla kavratılır. 3- Mekân 
gezilmeden önce İzmit-Gölcük-Karamürsel üzerinden 
İznik'e geçiş yollarının önemi hakkında bilgilendirme 
yapılır/ödev verilir. Mekân gezilirken konu hakkında-
ki bilgilerin mekâna uygunluğu hakkında tartışma 
yapılır. Mekânın çeşitli şekillerde anlatımı yaptırılır. 4, 
5- Müze Gemi gezilmeden önce, öğrencilerin düşün-
melerini sağlayacak şekilde Osmanlı denizciliğinin 
kısa bir hikayesi anlatılır (veya sınıfta uygun bir kısa 
video ile de yapılabilir  https://www.youtube.com/wat-
ch?v=0BingRLk8zk            Osmanlı Donanması Kuruluş 
Dönemi - Sultanların İzinde - TRT Avaz 04.30 dakikadan 
itibaren). Ardından XIX. Yüzyılda gemi teknolojisinde 
ahşaptan metale geçiş vurgulanır ve Osmanlı deniz 
politikasının XVI. yüzyıl sonrasında yaşadığı aksaklıklar 
sorgulatılır.
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10. sınıf

7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞ-
DA OSMANLI TOPLUM 

DÜZENİ

10.7.2. Osmanlı Devle-
ti’nin fethettiği yerleşim 
yerlerinin İslam kültürü-
nün etkisiyle geçirdiği 
dönüşümü analiz eder. 

Kocaeli'deki Osmanlı 
döneminden kalma 
her çeşit mimari 
eser.

Mekânlar ziyaret edilerek fotoğraflama, çizim yapma ve 
gözlemleri yazma gibi etkinlikler üzerinden Kocaeli'nin 
fethi ve dönüşümü kavranır. Osmanlı dönemi mimari 
eserlerinin şehrin sosyal hayatında nasıl bir yer edindiği 
sorgulaması üzerinden değerlendirmeler yaptırılır . 
Mimari eserlerde taş, ahşap, çini, hat sanatı örnekleri 
incelenir

7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞ-
DA OSMANLI TOPLUM 

DÜZENİ

10.7.5. Osmanlı Devleti’n-
de vakıfların sosyal ha-
yattaki yerini ve önemini 
kavrar.

1- Kadı Fazlullah 
Türbe-Mezarı

1- Kadı Fazlullah'ın mezarı ziyaret edilerek vakfiyesinin 
tanıtımı üzerinden vakıfların sosyal hayattaki önemi 
kavratılır.
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Tarih

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

1. ÜNİTE: DEĞİŞEN 
DÜNYA DENGELERİ 

KARŞISINDA OSMANLI 
SİYASETİ (1595-1774)

11.1.1. 1595-1700 yılları 
arasındaki süreçte mey-
dana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve 
haritalar üzerinde gös-
terir.

1- Tökeli İmre Evi                             
2- Kartepe'de Ka-
ratepe Köyü Tökeli 
İmre Anıtı

1, 2- Avrupa'da Otuz Yıl Savaşları sonrasındaki geliş-
meler ve Avusturya'nın Protestan Macarlara baskısı ve 
onların da Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi, II. 
Viyana Kuşatması'nın gelişimi ve sonrasındaki gelişme-
ler Tökeli İmre üzerinden kavratılır.

1. ÜNİTE: DEĞİŞEN 
DÜNYA DENGELERİ 

KARŞISINDA OSMANLI 
SİYASETİ (1595-1774)

11.1.2. XVII. yüzyılda 
değişen siyasi rekabet 
içerisinde Osmanlı Dev-
leti’nin ittifak girişimlerini 
açıklar.

1- Tökeli İmre Evi                             
2- Kartepe'de Ka-
ratepe Köyü Tökeli 
İmre Anıtı

1, 2- Avrupa'da Otuz Yıl Savaşları sonrasındaki geliş-
meler ve Avusturya'nın Protestan Macarlara baskısı ve 
onların da Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi, II. 
Viyana Kuşatması'nın gelişimi ve sonrasındaki geliş-
meler sırasında Osmanlı Devleti'nin Macarlarla ittifak 
girişimleri, liderleri Tökeli İmre üzerinden kavratılır.

4. ÜNİTE: DEVRİMLER 
ÇAĞINDA DEĞİŞEN 

DEVLET-TOPLUM İLİŞKİ-
LERİ

11.4.2. Osmanlı Devleti’n-
de modern ordu teşkilatı 
ve yurttaş askerliği konu-
larındaki düzenlemelerin 
siyasi ve sosyal boyutları-
nı analiz eder.

1- Atatürk ve 
Redif Müzesi                                                                                                                                          
2- Kartepe (İzmit) 
Çuha Fabrikası

1- Müze gezilmeden önce Redif Teşkilatı hakkında 
kısa bilgilendirme yapılır ve İzmit'in askerî ve ticarî 
yollar geçiş güzergahı olması ile ilişkilendirilerek 
analizi yaptırılır. Yine müze gezilmeden önce mo-
dernleşme sürecinde dünyada ve ülkemizde sos-
yal, ekonomik ve siyasi gelişmeler özetlenir. Müze 
gezilirken bu etkilerin izlerini yansıtan belgeler, 
fotoğraflar üzerinde konuşulur. Çeşitli şekilde ka-
yıtlar alınarak sonrasında bir çalışma da yapılabilir.                                                                                             
2- Osmanlı Devleti'nin son döneminde ve Milli Müca-
dele'nin ilk dönemlerinde ordunun donanımı ve lojistik 
ihtiyaçlarının karşılanması Çuha Fabrikası üzerinden 
kavratılır. İzmit ve Kartepe bölgesinin coğrafi konumu-
nun önemi kavratılır. 
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11. sınıf

4. ÜNİTE: DEVRİMLER 
ÇAĞINDA DEĞİŞEN 

DEVLET-TOPLUM 
İLİŞKİLERİ

11.4.3. Ulus devletleş-
me ve endüstrileşme 
süreçlerinin sosyal hayata 
yansımalarını analiz eder.

1- İzmit Saat Kulesi                                                                                                                                           
2- İzmit, Büyükder-
bent, Maşukiye, 
Derince, Hereke, 
Tavşancıl, Diliske-
lesi, Gebze Tarihi 
Tren Garı Binaları                                                                                                                     
3- İl Eğitim 
Tarihi Müzesi                                                                                                                                           
4- Hereke ve Hereke 
Fabrika-i Humayun                                                                                                                                          
5- İzmit Basın 
Müzesi 

1-  Ahmet Haşim'in 'Müslüman Saati' yazısı önceden 
okunur ve Saat kulesi ziyaret edilerek konumu ve ama-
cı sorgulatılır. 2, 3- Mekânlar gezilmeden önce İzmit'in 
konumu harita üzerinden incelenir ve modern sanayi 
kurumlarının oluşumu ve demiryollarının yapımını 
öncelikle askeri faaliyetler ve sonra diğer alanlarla iliş-
kilendirmeye yönelik analiz yaptırılır.  Demiryolu geçiş 
güzergahındaki yerleşimlerin,  askerî ve ticarî yollar 
geçiş güzergahı olması ile ilişkilendirilerek analizi yap-
tırılır. Yine bu mekânlar gezilmeden önce  konumları 
harita üzerinden incelenir ve modern sanayi kurum-
larının oluşumu ve demiryollarının yapımını öncelikle 
askeri faaliyetler ve sonra diğer alanlarla ilişkilendir-
meye yönelik analiz yaptırılır. 4- Mekânlar gezilmeden 
önce Hereke'nin konumu harita üzerinden incelenir 
ve modern sanayi kurumlarının oluşumu ve demiryol-
larının yapımını öncelikle askeri faaliyetler ve sonra 
diğer alanlarla ilişkilendirmeye yönelik analiz yaptırılır. 
5- Müze gezilmeden önce ulus devletlerin başlama 
çağı ve endüstrileşme sürecinde yaşananlar özetlene-
rek Türk toplumuna etkisi tartışılır. Müze gezilirken bu 
etkilerin izlerini yansıtan belgeler, fotoğraflar üzerinde 
konuşulur. Çeşitli şekilde kayıtlar alınarak sonrasında 
bir çalışma da yapılabilir. 

5. ÜNİTE: SERMAYE VE 
EMEK

11.5.2. Osmanlı Devle-
ti’nin son dönemlerinde 
endüstriyel üretime geçiş 
çabalarını ve bu süreçte 
yaşanan zorlukları analiz 
eder.

1- İzmit, Büyükder-
bent, Maşukiye, 
Derince, Hereke, 
Tavşancıl, Diliske-
lesi, Gebze Tarihi 
Tren Garı Binaları                                                                    
2- İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

1- Mekânlar gezilmeden önce söz konusu yerleşim 
yerlerinin konumu harita üzerinden incelenir ve 
modern sanayi kurumlarının oluşumu ve demiryol-
larının yapımını öncelikle askeri faaliyetler ve sonra 
diğer alanlarla ilişkilendirmeye yönelik analiz yaptırılır.                                                                                                                                      
2- İzmit'in sanayii ile yaşadığı modernleşme dönüşü-
mü, eğitim tarihi üzerinden kavratılır.

5. ÜNİTE: SERMAYE VE 
EMEK

11.5.3. Osmanlı Devle-
ti'nin son dönemlerinde 
hükûmetlerin ekonomik 
hayat üzerinde kontrol 
sağlamaya yönelik çaba-
larını ekonomik ve politik 
açılardan değerlendirir.

1- Selim Sırrı 
Paşa Konağı                                                                                                                                           
2- İzmit Yeşil Konak

1- Mekân gezilmeden önce İzmit Mutasarrı-
fı Selim Sırrı Paşa tanıtılarak konağın gezilmesi 
sırasında Paşa'nın İzmit ve çevresinde yaptıkla-
rının şehrin ekonomik hayatına etkisi kavratılır.                                                                                                                                      
2- Yeşil Konak gezilirken şehirdeki esnafların şehrin 
ekonomisine etkisi kavratılır.



106

Tarih 11. sınıf

6. ÜNİTE: XIX VE XX. 
YÜZYILDA DEĞİŞEN 

GÜNDELİK HAYAT

11.6.1. Osmanlı Devle-
ti’nin son dönemlerinde-
ki nüfus hareketlerinin 
siyasi, askerî ve ekonomik 
sebep ve sonuçlarını 
açıklar.

1- İzmit SEKA Park 
Kafkas Kültür Evi                                                                                                                                              
2- İzmit SEKA Park 
Balkan Kültür Evi                                                                                                                                              
3- Karamürsel Yalak-
dere-Valideköprü                                                                                                                            
4-Karamürsel Ereğli 
Beldesi Sit Alanı                                                                                                                                            
5-Hereke Kent-
sel Sit Alanları                                                                                                                                         
6- Kefken  
Arkeolojik Sit Alanı                                                                                                                                            
7- Yazlık Köyü

1,2, 3, 4, 5, 6- Gezi öncesinde 93 Harbi, Balkan Savaş-
ları hakkında bilgilendirme yapılır. Gezi sırasında da 
özellikle bu savaş ve sonrasındaki savaşlar sonrasında 
Balkanlar ve Kafkaslardan Türkiye'ye yapılan göçler 
üzerinden konu kavratılır. 3, 4, 5, 6, 7- Mekânlar gezilir 
ve sakinleri ile 5N 1K sorularının benzeri sorularla bu 
sakinlerin ailelerinin bölgeye yerleşme hikayeleri üzeri-
ne çalışma yapılır.

6. ÜNİTE: XIX VE XX. 
YÜZYILDA DEĞİŞEN 

GÜNDELİK HAYAT

11.6.2. Modernleşmeyle 
birlikte sosyal, ekonomik 
ve politik anlayışta yaşa-
nan değişim ve dönü-
şümlerin gündelik hayata 
etkilerini analiz eder.

1-İzmit Saat Kulesi                                                                                                                                           
2-  İzmit, Büyük-
derbent, Maşukiye, 
Derince, Hereke, 
Tavşancıl, Diliskelesi, 
Gebze Tarihi Tren 
Garı Binaları
3- İl Eğitim 
Tarihi Müzesi                                                                                                                                           
4- Hereke ve Hereke 
Fabrika-i Humayun                                                                                                                                          
5- İzmit Basın Müzesi                                                                                                                                           
6- Gebze Osman 
Hamdi Bey Müzesi

1-Ahmet Haşim'in 'Müslüman Saati' yazısı önceden 
okunur ve Saat kulesi ziyaret edilerek konumu ve 
amacı sorgulatılır. 2, 3- Mekânlar gezilmeden önce de-
miryolu güzergahındaki yerleşimlerin konumu harita 
üzerinden incelenir ve modern sanayi kurumlarının 
oluşumu ve demiryollarının yapımını öncelikle askeri 
faaliyetler ve sonra diğer alanlarla ilişkilendirmeye yö-
nelik analiz yaptırılır. 4- Osmanlı Devletii'nde sanayi ku-
ruluşlarının kuruluşları Hereke'nin konumu ve Fabrika-i 
Hümayun örneği üzerinden değerlendirilir. Fabrika-i 
Hümayun'un yeri ve kuruluş amacının sanayi gelişimi 
için uygunluğu  sorgulatılarak değerlendirilmesi sağ-
lanır. 3, 4, 5, 6- Müze gezilmeden önce modernleşme 
sürecinde dünyada ve ülkemizde sosyal, ekonomik ve 
siyasi gelişmeler özetlenir. Müze gezilirken bu etkilerin 
izlerini yansıtan belgeler, fotoğraflar üzerinde konu-
şulur. Çeşitli şekilde kayıtlar alınarak sonrasında bir 
çalışma da yapılabilir.
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Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL 
BAŞLARINDA OSMANLI 

DEVLETİ VE DÜNYA

12.1.1. Mustafa Kemal’in 
Birinci Dünya Savaşı’na 
kadarki eğitim ve askerlik 
hayatını içinde bulun-
duğu toplumun siyasi, 
sosyal ve kültürel yapısı 
ile ilişkilendirir.

1- İzmit Atatürk ve 
Redif Müzesi

1- 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde ve dün-
yadaki önemli gelişmeleri ve Osmanlı toplum yapısını 
M.Kemal Atatürk'ün hayatı üzerinden takip ederek 
analiz edilir, sosyal ve kültürel yapı kavratılır.

1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL 
BAŞLARINDA OSMANLI 

DEVLETİ VE DÜNYA

12.1.2. 20. yüzyıl başların-
da Osmanlı Devleti’nin si-
yasi, sosyal ve ekonomik 
durumunu analiz eder.

1-İzmit Atatürk ve 
Redif Müzesi

1- Müze gezilmeden önce konu hakkında özet bilgiler 
verilir. Müze gezilirken seçilen bazı eserler üzerinden 
20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'ndeki siyasi, 
sosyal ve ekonomik durumun analizi yapılır.

1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL 
BAŞLARINDA OSMANLI 

DEVLETİ VE DÜNYA

12. 1.3. I. Dünya Savaşı 
sürecinde Osmanlı Devle-
ti’nin durumunu siyasi, 
askerî ve sosyal açılardan 
analiz eder.

1- İzmit Atatürk ve 
Redif Müzesi

1- Müze gezilmeden önce konu hakkında özet bilgiler 
verilir. Müze gezilirken seçilen bazı eserler üzerinden 
20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'ndeki siyasi, 
sosyal ve askerî durumun analizi yapılır.

1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL 
BAŞLARINDA OSMANLI 

DEVLETİ VE DÜNYA

12.1.4. I. Dünya Savaşı’nın 
sonuçlarını Osmanlı 
Devleti ve Batılı devletler 
açısından değerlendirir.

1-İzmit Körfezi 
ve İzmit Limanı                                                                                                                                           
2- Derince Limanı                                                                                                                                             
3- İzmit Atatürk ve 
Redif Müzesi

1, 2- Kocaeli Yarımadası’nın lojistik ve teşkilatlanma açı-
sından önemi, Kuva-yı ve Milli Mücadele’de üstleneceği 
tarihi rolün önemi değerlendirilir. İzmit-Karamürsel 
vapur hattında yapılacak bir yolculuk ile desteklenir.                                                                                                                                     
3- Müze gezilmeden önce konu hakkında özet bilgiler 
verilir. Müze gezilirken seçilen bazı eserler üzerinden I. 
Dünya Savaşı değerlendirilir.

2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCA-
DELE

12.2.1. Kuvay-ı Millîye ha-
reketinin oluşumundan 
Büyük Millet Meclisinin 
açılışına kadar olan 
süreçte meydana gelen 
gelişmeleri açıklar. 

1- İzmit Basın Müzesi                                                                                                                                           
2- İzmit Atatürk 
ve Redif Müzesi                                                                                                                                           
3- Gazi Akçakoca 
Anı Evi

1, 2, 3- Mekânlar gezilmeden önce konu hakkında 
kronoloji ve olayların geçtiği yerler hakkında özet bilgi 
verilir. Mekânlar gezilerek buradaki eşyalar, fotoğraflar 
ve yazılı belgeler üzerinden kısa anlatımlar yaptırılır, 
kayıtlar tutturulur. Özellikle her öğrencinin bir konu 
üzerinde yoğunlaşması hedeflenir. 
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Tc İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCA-
DELE

12.2.2. Büyük Millet 
Meclisinin açılış sürecini 
ve sonrasında meydana 
gelen gelişmeleri kavrar. 
(b-BMM’ye karşı ayaklan-
malar ve ayaklanmaların 
bastırılması için alınan 
tedbirlere değinilir.)

1-İzmit Körfezi 
ve İzmit Limanı                                                                                                                                           
2- İzmit, Büyükder-
bent, Maşukiye, 
Derince, Hereke, 
Tavşancıl, Diliske-
lesi, Gebze Tarihi 
Tren Garı Binaları                                                                                                              
3- Tavşancıl Yahya 
Kaptan Mezarı

1, 2- Kocaeli Yarımadası’nın lojistik ve teşkilatlanma 
açısından önemi, Kuva-yı ve Milli Mücadele’de üstle-
neceği tarihi rolün önemi değerlendirilir.Gebze-İzmit 
arası demiryolu yolculuğu ve(ya) İzmit-Karamürsel 
vapur hattında yapılacak bir yolculuk ile desteklenir.                                                                                                          
3- Mekân gezilmeden önce Yahya Kaptan hakkında 
kısa bilgilendirme yapılır. Mekân ziyareti sırasında Ko-
caeli Yarımadası’nın lojistik ve teşkilatlanma açısından 
önemi, Kuva-yı ve Milli Mücadele’de üstlendiği rol 
Yahya Kaptan'ın faaliyetleri üzerinden kavratılır.

2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCA-
DELE

12.2.5. Düzenli ordunun 
kurulmasından Mudanya 
Ateşkes Antlaşması’na 
kadar meydana gelen 
gelişmeleri Türkiye’nin 
bağımsızlık sürecine 
katkıları açısından analiz 
eder.

1- İzmit Basın Müzesi                                                                                                                                           
2- İzmit Atatürk 
ve Redif Müzesi                                                                                                                                           
3- Gazi Akça-
koca Anı Evi                                                                                                                                              
4- Namazgâh 
Şehitliği                                                                                                                                        
5- Servetiye-
cami Köyü                                                                                                                                             
6- Kocaeli Av Köşkü 
Saray Müzesi (Kasr-ı 
Hümayun)

1,2,3- Mekân gezilmeden önce Kocaeli'de Servetiye 
Cephesi'nde Milli Mücadele çerçevesindeki mücadele-
ler hakkında kısa bilgiler verilir. Mekân gezilirken cep-
hedeki mücadeleye dair tespitler yaptırılır. Cephenin 
önemi hakkında coğrafya üzerinden tartışma yapılır.                                                                                                                      
4-Şehitlik gezilmeden önce Kocaeli'de Mil-
li Mücadele çerçevesindeki mücadeleler 
hakkında kısa bilgiler verilerek şehitlikte me-
dfun bulunanlar üzerinden mücadele kavratılır.                                                                                                                                      
5- Mekân gezilmeden önce Kocaeli'de Servetiye 
Cephesi'nde Milli Mücadele çerçevesindeki mücadele-
ler hakkında kısa bilgiler verilir. Mekân gezilirken cep-
hedeki mücadeleye dair tespitler yaptırılır. Cephenin 
önemi hakkında coğrafya üzerinden tartışma yapılır.                                                                                                                         
6- İzmit'in işgalden kurtuluş süreci özetlenerek M. 
Kemal Paşa'nın 18  Haziran 1922'de Fransız gazeteci 
Claud Farrere'ye verdiği mülakâta değinilir. 

2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCA-
DELE

12. 2.6. Millî Mücadele 
sonucunda kazanılan 
diplomatik başarıları 
ülkemizin bağımsızlığı 
açısından değerlendirir.

1-Kocaeli Av Köşkü 
Saray Müzesi (Kasr-ı 
Hümayun)

1- İzmit'in işgalden kurtuluş süreci özetlenerek M. 
Kemal Paşa'nın 18  Haziran 1922'de Fransız gazeteci 
Claud Farrere'ye verdiği mülakâta değinelrek Milli 
Mücadele'nin dünyaya duyurulmasının sağlanması ile 
diplomatik başarı arasındaki bağlantnını değerlendiril-
mesi sağlanır.

2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCA-
DELE

12.2.7. Millî Mücadele 
sürecine katkıda bulun-
muş önemli şahsiyetlerin 
kişilik özellikleri ile faali-
yetlerini ilişkilendirir.

1-İzmit Basın Müzesi                                                                                                                                           
2- İzmit Atatürk ve 
Redif Müzesi        
3- Gazi Akçakoca 
Anı Evi

1, 2, 3- Mekânlar gezilmeden önce konu ile ilgili 
şahsiyetler hakkında biglilendirme yapılır. Mekânlar 
gezilirken bu şahsiyetlerle ilgili tespitlerin yapılması ve 
not alınması, fotoğraflanması sağlanır.
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12. sınıf

3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜ-
LÜK VE TÜRK İNKILABI

Ünitenin Bütün Kaza-
nımları

1- İzmit Atatürk ve 
Redif Müzesi

1- Atatürk döneminde Çağdaşlaşan Türkiye'deki siyasi, 
toplumsal, eğitim ve kültür alanında, hukuk, ekonomi 
ve sağlık alanındaki gelişmeleri fotoğraflar ve kullanı-
lan eşyalar üzerinden kavrar

3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜ-
LÜK VE TÜRK İNKILABI

12.3.2. Siyasi alanda mey-
dana gelen gelişmeleri 
kavrar.

1- Kocaeli Av Köşkü 
Saray Müzesi (Kasr-ı 
Hümayun)

1- 16 Ocak 1923'te M. Kemal Paşa ve Halide Edip Ha-
nım'ın basın toplantısının da burada olduğu ve o sırada 
çekilen M.Kemal Paşa fotoğrafının 24 Mart 1923'te 
TIME dergisine kapak fotoğrafı olduğu vurgulanır. Yine 
Ankara'nın başkent olma fikrnin burada dile getirildiği 
vurgulanır.

3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜ-
LÜK VE TÜRK İNKILABI

12.3.4. Eğitim ve kültür 
alanında yapılan inkılap-
ları ve gelişmeleri kavrar.

1- İzmit İl Eğitim 
Tarihi Müzesi                                                                                                                                           
2- İzmit Basın Müzesi                                                                                                                                           
3- Gazi Akçakoca 
Anı Evi

1,2,3- Müzeler ve anı evi gezilmeden öce okulda eğitim 
ve kültür alanınfa yapılan inkılaplar hakkında özet 
bilgi verilir ve maddeler halinde gezi için not aldırılır. 
Müze gezilirken bunlara karşılık gelen fotoğraf, bilgi ve 
eşyalar görülür. Okulda alınan notlar ile görülenlerin 
eşleştirmesi yaptırılırak gelişmeler kavratılır.

3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜ-
LÜK VE TÜRK İNKILABI

12.3.6. Ekonomi alanında 
meydana gelen gelişme-
leri kavrar.

1- SEKA Kağıt 
Müzesi

1- Okulda cumhuriyet döneminde ilk kurulan kağıt 
fabrikasından kısaca bahsedilir. Müze gezilirken öğren-
cilerin en çok dikkatini çeken hususların not alınması, 
fotoğraflanması sağlanır. Gezi sırasında görüşler 
alınabilir. Gezi sonrasında da okulda bazı öğrencilerden 
değerlendirme alınır.

4. ÜNİTE: İKİ SAVAŞ 
ARASINDAKİ DÖNEM-
DE TÜRKİYE VE DÜNYA

12.4.2. Atatürk Dönemi’n-
de (1923-1938) Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dış 
politikasındaki başlıca 
gelişmeleri açıklar. a) 
Türkiye’nin Yunanistan, 
İngiltere, Fransa ve SSCB 
ile ilişkilerine değinilir.

1-İzmit Balkan Kül-
tür Evi     
2-İskoliye Mekte-
bi-Millet Kıraatha-
nesi

1-Türkiye ve Yunanistan arasındaki Nüfus Mü-
badelesi Balkan Kültür Evi'nde bulunan fo-
toğraf ve yazılı belgeler üzerinden kavratılır.                                                                                                          
2- Türkiye ve Yunanistan arasındaki Nüfus Mübadelesi 
İskoliye Mektebi tarihi üzerinden kavratılır.
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5. ÜNİTE: II. DÜNYA 
SAVAŞI SÜRECİNDE 
TÜRKİYE VE DÜNYA

12.5.2. II. Dünya Savaşı 
sürecinde Türkiye’nin 
izlediği siyaset ile savaşın 
Türkiye üzerindeki 
ekonomik ve toplumsal 
etkilerini analiz eder.

1- Çayırova Tohum 
Sertifikasyon Test 
Müdürlüğü (1943)

1- Mekân gezilmeden önce II. Dünya Savaşı sürerken 
ÇTST Müdürlüğü'nün ve buradaki Ziraat Mektebi'nin 
kurulduğu bilgisi verilir ve mekân ile ilgili araştırma 
görevi verilir. Mekân gezilirken ÇTST Müdürlüğü ve 
1986'da kapatılan Ziraat Mektebi (Lisesi)'nin önemi 
hakkında tartışma yapılır.

7. ÜNİTE: TOPLUMSAL 
DEVRİM ÇAĞINDA 
DÜNYA VE TÜRKİYE

12.7.3. 1960’lardan itiba-
ren Türkiye’de meydana 
gelen siyasi, ekonomik ve 
sosyo-kültürel gelişmele-
ri analiz eder.

1- Karamürsel Bele-
diye Müzesi

1-Müze gezilmeden önce okulda konu hakkında kısa 
bilgiler verilir. Müze gezilirken çeşitli şekillerde (kısa not 
alma, fotoğraflama vs.)  bunlara karşılık gelen tespitler 
yaptırılır.Sonrasında birkaç değerlendirme alınır.

7. ÜNİTE: TOPLUMSAL 
DEVRİM ÇAĞINDA 
DÜNYA VE TÜRKİYE

12.7.3. 1960’lardan itiba-
ren Türkiye’de meydana 
gelen siyasi, ekonomik ve 
sosyo-kültürel gelişmele-
ri analiz eder.

1- İzmit Gayret 
Müze Gemisi                                                                                                                                           
2- İzmit Hızır 
Reis Müze Ge-
misi (Denizaltı)                                                                                                                                      
3- Gölcük Yarhisar 
Müze Gemisi

1, 2, 3- Gezi öncesinde gemiler hakkında kısa bilgiler 
verilir. Gemilerin ve benzer gemilerin hangi olaylarda 
ne şekilde kullanıldığı üzerinden sözkonusu dönem 
gelişmeleri kavratılır.

Tc İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 12. sınıf
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Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

6. ÜNİTE: XIX VE XX. 
YÜZYILDA DEĞİŞEN 

GÜNDELİK HAYAT

11.6.2. Modernleş-
meyle birlikte sosyal, 
ekonomik ve politik 
anlayışta yaşanan 
değişim ve dönüşüm-
lerin gündelik hayata 
etkilerini analiz eder. 

1- Çayırova Akse Köyü Camii (1910)                                                                                                                                           
2-Tavşancıl Seyyid Hacı Veli-
yüddin Ağa Camisi (XIX. yy)                                                                                                                                              
3- Diliskelesi (Dilderesi) - Sultan Süleyman 
Köprüsü

1, 2, 3- Modernleşme ile birlikte 
hayat tarzı değişse de camiilerin 
hayatın merkezinde kalmaya devam 
ettiği analizi, caminin konumu üze-
rinden yaptırılır. 

6. ÜNİTE: TÜRKLER-
DE SANAT

11.6.3. Osmanlı sana-
tının kendine has özel-
liklerini analiz eder.

1-Portakal Hafız Konağı                                                                                                                                           
2-  Saatçi Ali Efendi Konağı                                                                                                                                           
3-  Selim Sırrı Paşa Konağı                                                                                                                                           
4- İzmit 
Yeşil Konak ve diğer tarihi-kültürel eserler                                                                                                                                          
5- Başiskele Servetiye Köprüsü                                                                                                                                          
6-Başiskele  Servetiye Karşı Camii                                                                                                                                            
7- Çayırova Akse Köyü Camii                                                                                                                                          
8-İskoliye Mektebi-Millet Kıraathanesi                                                                                                                                     
9- Tahtalı Köyü Beş Di-
vanlı Rıza Efendi Konağı                                                                                          
10- Gebze Eskihisar Kalesi ve İstasyon Mevkii                                                                                                                                           
11- Gebze Sultan Orhan Camii                                                                          
12- Malkoçoğlu Mehmed Bey Türbesi                                                                                                                                          
13- Menzilhane Hamamı                                                                                                                                           
14- İlyas Bey Camii                                                                                                                                      
15- Kadı Fazlullah Mezarı                                                                                              
16- Değirmendere Yalı Camii ve Evleri                                                                                                                                           
  17- Saraylı Köyü                                                                                                                                             
18- Kazıklı Kervansarayı                                                                                                
19- Örcün Köyü ve Sultan Baba Türbesi                                                                                                                                          
20- Hereke Kaiser Wilhelm Köşkü 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- Mekân gezi-
si öncesinde Osmanlı sanatının genel 
özellikleri hakkında bilgilendirme 
yapılır. Gezilen mekân sırasında bun-
ların tespitinin yapılması istenir. Gezi 
sonrası bu tespitler değerlendirilir.  

6. ÜNİTE: TÜRKLER-
DE SANAT

6.5. Kültürel mirasın 
korunması ve gele-
ceğe aktarılmasının 
önemini kavrar.

Tarihî ve Kültürel Mekânlar

Mekânların gezilmesi sırasında tarihi 
mekânların ilk yapıldıkları zamanla-
rın hayal edilmesi sağlanır. Sonrasın-
da günümüzde bu makanların ne 
anlama geldiği sorgulatılır. Böylece 
geçmişin geleceğe uzanan yol oldu-
ğu kavratılır.
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Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

3. ÜNİTE: SOĞUK 
SAVAŞ DÖNEMİ

3.1. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası oluşan 
yeni güç dengelerinin 
oluşum sürecinde 
meydana gelen siyasi 
gelişmeleri değerlen-
dirir.

1- Balkan Kültür Evi

1- Eski Yugoslavya'da Sosyalist 
yönetim kurulduktan sonra bölge-
den Türkiye'ye göçler, Balkan Kültür 
Evi'ndeki fotopraf ve yazılı belgeler 
ışığında kavraılır, değerlendirilir

5. ÜNİTE: 
KÜRESELLEŞEN 

DÜNYA

5.1. SSCB’nin dağılma-
sı ile Türk Cumhuri-
yetleri’nin kuruluşunu 
ilişkilendirir.

1- Azerbaycan Kültür Evi                                                                                                                                              
2- Balkan Kültür Evi                                                                                                                                              
3- Kafkas Kültür Evi

1- Azerbaycan'ın bağımsızlığı, Er-
menistan ile Dağlık Karabağ Savaşı, 
Hocalı Katliamı Azerbaycan Kültür 
Evi'ndeki fotoğraflar üzerinden analiz 
edilir.                                  
2- Bulgaristan'da 1980'li yıllarda 
Türklere uygulanan baskılar ve 
zorunlu göç Balkan Kültür Evi'n-
deki fotoğraflar ve yazılı bilgiler 
üzerinden kavratılır, analiz ettirilir.                                                                                                                                       
3- 93 Harbi sonrası kafkaslardan 
yapılan göçler kavranır
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İslam Bilim Tarihi 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

3. ERKEN ABBASİ 
DÖNEMİNDE BİLİM 
VE FELSEFE (VIII-IX. 

YÜZYIL)

3.1. Abbasi Halifele-
rinin Bilimsel Çalış-
malara Desteği ve 
Nedenleri

1- Kocaeli Bilim Merkezi

1- Bilim Merkezi'ndeki 'Bilimin Sul-
tanları Sergisi' gezilerek Abbasilerin 
kurduğu Beytü'l-Hikme'nin çalışma-
ları ile IX. yüzyılda hızlanan İslam 
Dünyasındaki bilimsel çalışmalar 
üzerinde düşündürtülerek özellikle 
hangi alanlarda çalışmalar yapıldığı 
kavratılır.  

3. ERKEN ABBASİ 
DÖNEMİNDE BİLİM 
VE FELSEFE (VIII-IX. 

YÜZYIL)

3.2. Erken Abbasî Dö-
neminde Astronomi, 
Kimya, Tıp, Eczacılık 
Alanlarında Gerçekleş-
tirilen Çalışmalar

1- Kocaeli Bilim Merkezi

1-Bilim Merkezi'ndeki 'Bilimin Sul-
tanları Sergisi' gezilerek Abbasiler 
döneminde Astronomi, Kimya, Tıp, 
Eczacılık, Fizik  gibi alanlardaki çalış-
malara örnekler gösterilir.

4. İSLAM BİLİM GELE-
NEĞİNİN OLUŞMASI 

(IX-X. YÜZYIL)

4.2. Halife El-Me'mun 
ve Bilimin Kurumsal-
laşması

1- Kocaeli Bilim Merkezi

1- Bilim Merkezi'ndeki 'Bilimin Sul-
tanları Sergisi' gezilerek Abbasilerde 
El-Me'mun dönemindeki çalışmalar 
kavratılır.
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Fizik

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

9.1.2.1. Fiziğin uygula-
ma alanlarını, alt dalla-
rı ve diğer disiplinlerle 
ilişkilendirir.

Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü

Fizik bölümü içinde fiziğin alt dalla-
rını ve uygulama alanlarını gözlem-
leme fırsatı bulur, fizik teknoloji 
ilişkisinin farkına varır.

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 9.1.3.1. Fiziksel nicelik-
leri sınıflandırır. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Fizik biliminin büyüklükler üzerine 
kurulduğunu ve bu büyüklüklerin 
belirli hata paylarıyla (belirsizliklerle) 
ölçülebildiğini kavrar.

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

9.1.4.1. Bilim araştırma 
merkezlerinin fizik 
bilimi için önemini 
açıklar.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Bilim merkezlerinde yapılan 
çalışmaların bilim ve teknolojinin 
ilerlemesinde önemli bir yere sahip 
olduğunu kavrar. Bilimsel çalışma 
süreçlerinin nasıl ilerlediğinin farkına 
varır.

MADDE VE 
ÖZELLİKLERİ

9.2.3.1. Yapışma (adez-
yon) ve birbirini tutma 
(kohezyon) olaylarını 
örneklerle açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Dinamik dünyamız 
bölümü suyun yüzey gerilimi düzeneği)

Süzgeç üstündeki suyun aşağı doğru 
akmadığını gözlemleyerek sıvıların 
kohezyon ve yüzey gerilimi gibi 
özelliklerinin farkına varır.

HAREKET VE KUVVET

9.3.3.2. Kuvvet, ivme 
ve kütle kavramları 
arasındaki ilişkiyi 
açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü Mekânik Laboratuvarı

Laboratuvar ortamında kontrollü 
deneyler tasarlayarak deney sonuçla-
rından çıkarımlar yapar.

HAREKET VE KUVVET

9.3.4.1. Sürtünme kuv-
vetinin bağlı olduğu 
değişkenleri analiz 
eder.

Brisa Lastik Müzesi

4 mevsim lastiği ve kar lastiğinin 
buzlu zemin üzerinde farklı tutun-
malara sahip olduğunu gözlemler. 
Lastikte kullanılan hamurun sürtün-
me katsayısını değiştirdiğinin farkına 
varır.
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9. sınıf

ENERJİ 

9.4.3.1. Enerjinin bir 
biçimden diğer bir bi-
çime (mekânik, ısı, ışık, 
ses gibi) dönüşümün-
de toplam enerjinin 
korunduğu çıkarımını 
yapar.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yeni-
lenebilir Enerji Laboratuvarı

Enerjinin bir formdan başka forma 
dönüşebildiğini çeşitli düzenekler 
üzerinde gözlemler.

ENERJİ 

9.4.5.1. Yenilenebilir 
ve yenilenemez enerji 
kaynaklarını avantaj 
ve dezavantajları açı-
sından değerlendirir.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Güneş enerjisinin hareket enerjisine 
dönüşümünü maketler üzerinde 
gözlemler.

ENERJİ 

9.4.4.2. Örnek bir 
sistem veya tasarımın 
verimini artıracak 
öneriler geliştirir.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Mühendislerin bir sistemin verimini 
arttırmak için kullandığı yöntemleri 
tecrübe eder.

ISI VE SICAKLIK

9.5.4.2. Katı maddede-
ki enerji iletim hızını 
etkileyen değişkenleri 
analiz eder.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü Termodinamik Laboratuvarı

Kontrollü deneylerle enerji iletim hı-
zını etkileyen faktörlerin farkına varır. 

ISI VE SICAKLIK

9.5.4.3. Enerji tasarru-
fu için yaşam alanları-
nın yalıtımına yönelik 
tasarım yapar.

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet 
Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Yalıtım Tekno-
lojisi Bölümü Yalıtım Laboratuvarı

Isı yalıtım teknolojilerinin enerji 
kayıplarını azalttığını gözlemler.

ISI VE SICAKLIK

9.5.4.4. Hissedilen ve 
gerçek sıcaklık arasın-
daki farkın sebeplerini 
yorumlar.

Kocaeli Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü Nemin ve rüzgar hızının hissedilen 
sıcaklığa etkisini yorumlar.
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Fizik

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

ELEKTRİK VE 
MANYETİZMA 

10.1.2.1. Elektrik Akı-
mı, direnç ve potan-
siyel farkı arasındaki 
ilişkiyi analiz eder.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü Elektrik ve Manyetizma  Labo-
ratuvarı

Basit elektrik devreleri üzerinde Ohm 
kanunu uygulamalarını deneysel 
olarak gözlemler.

BASINÇ VE 
KALDIRMA KUVVETİ

10.2.1.2. Akışkanlarda 
akış sürati ile akışkan 
basıncı arasında ilişki 
kurar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Bernoulli levitatörü 
düzeneği)

Hava akışı sağlanarak diskin üst ve 
altında basınç farkı oluşturur. Kaldır-
ma kuvveti ve yerçekimin etkisinde 
diskin askıda kaldığını gözlemler.

BASINÇ VE 
KALDIRMA KUVVETİ

10.2.2.1. Durgun 
akışkanlarda cisimlere 
etki eden kaldırma 
kuvvetinin basınç 
kuvveti farkından kay-
naklandığını açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Hava halkaları düze-
neği)

Deney düzeneğinde oluşturulan 
halkalarla; basınç, kaldırma kuvveti, 
bernoulli ilkesi, yüzey gerilimi gibi 
kavramlar arasında ilişki kurar.

DALGALAR
10.3.4.1. Ses dalgaları 
ile ilgili temel kavram-
ları örneklerle açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Boşlukta ses olmaz 
düzeneği, ses spektrogramı  ve ses sürgüsü 
düzeneği)

Sesin yayılması için maddesel orta-
ma ihtiyaç olduğunun farkına varır. 
Ses dalgaları ile ilgili temel kavram-
ları açıklar.
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DALGALAR

10.3.5.1. Deprem 
dalgasını tanımlar.                                  
10.3.5.2. Deprem 
kaynaklı can ve mal 
kayıplarını önlemeye 
yönelik çözüm öneri-
leri geliştirir.                      

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik 
izleme ve Deprem Eğitim Merkezi

Depremin dalgalar halinde yayıldı-
ğının farkına varır. Deprem dalga-
larının çeşitlerini kavrar. Depremin 
şiddetiyle, dalgaların taşıdığı enerji 
arasında ilişki kurar.

OPTİK 

10.4.1.2. Işık şiddeti, 
ışık akısı ve aydınlan-
ma şiddeti kavramları 
arasında ilişki kurar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Dinamik dünyamız 
bölümü ışık akısı aydınlanma düzeneği)

Güneş paneli kullanarak aydınlanma 
şiddetinin uzaklık, açı, kaynağın ışık 
şiddetine bağlı olduğunun farkına 
varır. Değişkenleri değiştirerek kont-
rollü deneyler yapabilir.

OPTİK 

10.4.5.2. Küresel 
aynalarda görüntü 
oluşumunu ve özellik-
lerini açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Algı ve gerçeklik 
bölümü yaya dokunun düzeneği)

Küresel aynalarda gerçek görüntü 
oluşumunu gözlemler. 

OPTİK 
10.4.9.1. Cisimlerin 
renkli görülmesinin 
sebeplerini açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Algı ve gerçeklik 
bölümü 3 boyutlu gölgeler düzeneği)

Ana renklerin neler olduğunu göz-
lemler. Ana renklerin birleşiminden 
oluşan ara renklerin  nasıl oluştuğu-
nu kavrar. Renklerle derinlik algısı 
oluşumunu idrak eder.



118

Fizik 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

KUVVET VE HAREKET

11.1.4.3. Hava 
direncinin ihmal 
edildiği ortamda 
düşen cisimlerin ha-
reketlerini analiz eder.                                      
11.1.4.5. Limit hız 
kavramını açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi (Dinamik dünyamız 
bölümü tüy düşüşü düzeneği)

Cam tüp içinde farklı ağırlıktaki 
cisimlerin havalı ve havasız ortamda 
düşme sürelerini karşılaştırır.

KUVVET VE HAREKET 11.1.8.1. Tork kavramı-
nı açıklar. Ford Otosan Fabrikası

Derste öğrendiği tork kavramını 
otomobillerdeki krank milinin dönüş 
sayısıyla ilişkilendirir. Tork ve beygir 
gücü arasındaki farkı kavrar.

KUVVET VE HAREKET

11.1.10.3. Hayatı ko-
laylaştırmak amacıyla 
basit makinelerden 
oluşan güvenli bir sis-
tem tasarlar. b) Basit 
makine sistemlerinin 
kullanıldığı alanlarda 
iş sağlığı ve güvenli-
ğini arttırıcı tedbirlere 
yönelik araştırma 
yapılması sağlanır.

Ford Otosan Fabrikası
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
nasıl uygulandığını yerinde görür. Bu 
tedbirlerin önemini idrak eder.

ELEKTRİK VE MANYE-
TİZMA 

11.2.4.7. İndüksiyon 
akımını oluşturan se-
beplere ilişkin çıkarım 
yapar.

ISU Kandıra Namazgah Barajı Manyetik akı değişiminin elektrik 
akımı oluşturduğunu gözlemler.

ELEKTRİK VE MANYE-
TİZMA 

11.2.5.2. Alternatif ve 
doğru akımı karşılaş-
tırır.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Elektrik Devre Laboratuvarı

Osiloskop üzerinde görsel olarak 
alternatif akımı doğru akımla karşı-
laştırır.

ELEKTRİK VE MANYE-
TİZMA 

11.2.6.1. Transfor-
matörlerin çalışma 
prensibini açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Güç Sistemleri Laboratuvarı

Transformatör üzerinde gerilim de-
ğişimini gözlemler. Transformatörün 
çalışma prensibini  Faraday kanunuy-
la ilişkilendirir.
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ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

ÇEMBERSEL 
HAREKET

12.1.3.3. Açısal 
momentumu torkla 
ilişkilendirir.

Brisa Lastik Müzesi
Aracın hızlanıp yavaşlamasını; sür-
tünme, tork, açısal momentum gibi 
kavramlarla ilişkilendirir.

ÇEMBERSEL 
HAREKET

12.1.4.1. Kütle çekim 
kuvvetini açıklar.                                    
12.1.5.1. Kepler Ka-
nunlarını açıklar.

İzmit Belediyesi Sanal Gerçeklik Küresi
Gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve 
diğer gök cisimleri hakkında bilgi 
sahibi olur.

 BASİT HARMONİK 
HAREKET

12.2.1.1. Basit harmo-
nik hareketi düzgün 
çembersel hareketi 
kullanarak açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü Titreşim ve 
Dalgalar  Laboratuvarı

Dairesel hareket ile harmonik hare-
ket arasında ilişki kurar.

DALGA MEKANİĞİ

12.3.1.3. Işığın çift 
yarıkta girişimine etki 
eden değişkenleri 
açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü Optik 
Laboratuvarı Young deneyini gözlemler.

MODERN FİZİK 12.5.3.2. Fotoelektrik 
olayını açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü Modern 
Fizik  Laboratuvarı

Fotoelektrik olay deneyini gerçek-
leştirir.

MODERN FİZİĞİN 
TEKNOLOJİDEKİ 
UYGULAMALARI

12.6.1.1. Görüntüleme 
cihazlarının çalışma 
prensiplerini açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi

MR, tomografi, röntgen cihazı gibi 
cihazları gözlemler, çalışma prensip-
lerini fiziksel kavramlarla açıklar.

MODERN FİZİĞİN 
TEKNOLOJİDEKİ 
UYGULAMALARI

12.6.2.4. Güneş pille-
rinin çalışma şeklini 
açıklar.

TSE Kocaeli Güneş Enerjisi Santrali

Güneş pillerinde yarı iletken malze-
me kullanıldığını fark eder. Güneş 
enerjisinin elektrik enerjisine dönüş-
tüğüne tanıklık eder.

MODERN FİZİĞİN 
TEKNOLOJİDEKİ 
UYGULAMALARI

12.6.3.2. Süper ilet-
kenlerin teknolojideki 
kullanım alanlarına 
örnekler verir.

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Mü-
hendisliği Bölümü Manyetik Levitasyon 
Laboratuvarı

Süper iletken malzemelerin tekno-
lojideki kullanım alanlarının farkına 
varır.

MODERN FİZİĞİN 
TEKNOLOJİDEKİ 
UYGULAMALARI

12.6.4.3. Nano malze-
melerin teknolojideki 
kullanım alanlarına 
örnekler verir.

Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji 
Enstitüsü

Maddenin  nano boyutlarda  fiziksel  
özelliklerinin değiştiğinin ve bu deği-
şimlerin teknolojik gelişmelere katkı 
sağladığının farkına varır. 

MODERN FİZİĞİN 
TEKNOLOJİDEKİ 
UYGULAMALARI

12.6.5.1. LASER ışın-
larının elde edilişini 
açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark Anonim 
Şirketi Lazer Laboratuvarı

Lazer ışınlarının nasıl üretildiğini ve 
hangi amaçlarla kullanıldığını anlar.
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Kimya

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

9.1. KİMYA BİLİMİ 9.1.1.1. Kimyanın bilim 
olma sürecini açıklar. Kocaeli Bilim Merkezi

Simyadan kimyaya geçiş sürecinde 
kimya bilimine katkı sağlayan bilim 
insanlarından bazılarının (Câbir bin 
Hayyan, Ebubekir er-Razi, Ebu Rey-
han el-Biruni, İbni Sina) çalışmaları 
kısaca tanıtılabilir.

9.1. KİMYA BİLİMİ

9.1.2.1. Kimyanın ve 
kimyacıların günü-
müzdeki çalışma 
alanlarını açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi
Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kimya 
Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE”

Organik kimya, anorganik kimya, 
analitik kimya, biyokimya, fiziko-
kimya, polimer kimyası, endüstriyel 
kimya disiplinleri hakkında bilgi 
edinebilir.

9.1. KİMYA BİLİMİ

9.1.2.1. Kimyanın ve 
kimyacıların günü-
müzdeki çalışma 
alanlarını açıklar.

Bilim İlaç
Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası
Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ)
Ford Otosan
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müd.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kimya 
Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE
İSU Kandıra Merkez İleri Biyolojik Evsel  Atık 
Su Arıtma Tesisi

İlaç, gıda, temizlik, adli kimya, enerji, 
madencilik, gübre, petrokimya, arı-
tım, boya-tekstil alanlarının kimya ile 
ilişkisi belirtilerek kariyer bilincinin 
oluşmasına katkı sağlanabilir.

9.1. KİMYA BİLİMİ

9.1.2.1. Kimyanın ve 
kimyacıların günü-
müzdeki çalışma 
alanlarını açıklar.

Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, 
Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümleri
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Temel Bilimler Fakültesi, Kimya Bölümü

Kimya alanı ile ilgili kimya mühendis-
liği, metalurji mühendisliği, kimyager 
meslekleri tanıtılabilir.
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9.1. KİMYA BİLİMİ

9.1.2.1. Kimyanın ve 
kimyacıların günü-
müzdeki çalışma 
alanlarını açıklar.

Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi,  Metalurji ve Malze-
me Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Bölümü

Nanoteknoloji ve yarı iletken tekno-
lojileri kimya ile ilişkilendirebilir.

9.1. KİMYA BİLİMİ

9.1.2.2. Kimya proje-
lerini bilim, toplum, 
teknoloji, çevre ve 
ekonomiye katkıları 
açısından değerlen-
dirir.

TÜBİTAK Gebze 
Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş.
GOSB Teknopark

TÜBİTAK tarafından ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde düzenlenen proje ya-
rışmalarında dereceye giren projeler 
öğrencilere tanıtılabilir. TÜBİTAK’ın 
öğrencilere temel, sosyal ve uygula-
malı bilim alanlarında çalışma yapma 
imkanı sunması ve mevcut bilimsel 
çalışmaların gelişimine sağladığı 
katkı hakkında bilgi edinebilir.
Teknoparkların genç girişimcileri 
destekleme programıyla bilim, top-
lum, teknoloji, çevre ve ekonomiye 
katkılarını gözlemleyebilir.
Proje yazma süreçlerini kavrayarak, 
belirlediği bir proje alanında uzman-
lardan yardım alabilir.

9.1. KİMYA BİLİMİ

9.1.3.1. Günlük hayat-
ta sıklıkla etkileşimde 
bulunulan elementle-
rin adlarını sembolle-
riyle eşleştirir.

Kocaeli Bilim Merkezi

Periyodik sistemdeki ilk 20 element 
ve günlük hayatta sıkça kullanılan 
krom, mangan, demir, kobalt, nikel, 
bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, 
iyot, baryum, altın, cıva, kurşun 
elementlerinin sembollerini ve özel-
liklerini kavrayabilir.

9.1. KİMYA BİLİMİ
9.1.3.2. Bileşiklerin 
formüllerini adlarıyla 
eşleştirir.

 Kocaeli Bilim Merkezi

H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, 
CaO, NH3, NaCl, NaHCO3, Ca(OH)2, 
NaOH, KOH, KNO3, CaCO3ve CuSO4 
bileşiklerinin yaygın ve sistematik 
adlarını tanıyabilir.
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9.1.4.1. Kimya labora-
tuvarlarında uyulması 
gereken iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarını 
açıklar.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kimya 
Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE

Kimyada kullanılan sağlık ve gü-
venlik amaçlı temel uyarı işaretleri 
[yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş 
edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve 
çevreye zararlı anlamına gelen işaret-
ler] hakkında bilgi edinebilir.
İş sağlığı ve güvenliği için temel uya-
rı işaretlerinin bilinmesinin gerekliliği 
ve önemini fark edebilir.

9.4. MADDENİN 
HALLERİ

9.4.1.1. Maddenin 
farklı hâllerde olma-
sının canlılar ve çevre 
için önemini açıklar.

Namazgah Barajı
Yuvacık Barajı
Kocaeli Bilim Merkezi

Suyun (katı, sıvı, gaz) doğadaki 
döngüsü ve farklı hâllerinin farklı 
işlevlerini gözlemleyebilir.

9.4. MADDENİN 
HALLERİ

9.4.3.1. Sıvılarda visko-
zite kavramını açıklar. Kocaeli Bilim Merkezi

Hava kabarcıklarının, farklı viskozi-
telerdeki iki sıvıda hangi hızda yük-
seldiğini deneyebilir. Hava kabarcık-
larının, viskozitesi yüksek bir sıvının 
içerisinde daha yavaş yükseldiğini 
gözlemleyerek, viskoziteyi molekül-
ler arası etkileşimle ilişkilendirebilir.

9.4. MADDENİN 
HALLERİ

9.4.3.5. Doğal olayları 
açıklamada sıvılar 
ve özellikleri ile ilgili 
kavramları kullanır.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü

Meteoroloji gözlem sahasında 
gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık 
kavramlarını bağıl nem ile ilişkilen-
direbilir.

9.4. MADDENİN 
HALLERİ

9.4.4.2. Gazların davra-
nışını açıklamada gaz 
kanunlarını ve kinetik 
teoriyi kullanır.

Kocaeli Bilim Merkezi
Gaz modeli ile ısıtılan gaz molekül-
lerinin hareketliliğinin artmasını 
gözlemleyebilir.

9.4. MADDENİN 
HALLERİ

9.4.5.1. Plazma halini 
açıklar.

İzmit Belediyesi  Planetaryum 
Sanal Gerçeklik Küresi

Plazma ile  ilgili gerçeğe yakın bir 
gösterimle hazırlanan videolar konu-
nun somutlaştırılmasını sağlayabilir.

Kimya
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9.5 DOĞA VE KİMYA 9.5.1.1. Suyun varlıklar 
için önemini açıklar.

İzmit Belediyesi  Planetaryum 
Sanal Gerçeklik Küresi

Buzdan Dünyalar (ICE WORLDS) 
filminin Planetaryum gösterimi ile su 
ve yaşamın varlığı arasındaki hassas 
denge kavratılabilir.

9.5 DOĞA VE KİMYA 9.5.1.1. Suyun varlıklar 
için önemini açıklar. 

İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) 
İSU Kandıra Merkez İleri Biyolojik Evsel  Atık 
Su Arıtma Tesisi
Mass- Gezer İş Ortaklığı Gebze Organize 
Sanayi Atık Su Arıtma Tesisi
GTÜ Atık Su Arıtma Tesisi

Su kaynaklarının canlılar için önemi 
hakkında bilgi edinebilir.       

9.5 DOĞA VE KİMYA

9.5.1.2. Dünyadaki 
kullanılabilir kaynakla-
rın sınırlılığı hakkında 
bilgi sahibi olur.

İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) 
İSU Kandıra Merkez İleri Biyolojik Evsel  Atık 
Su Arıtma Tesisi
Mass- Gezer İş Ortaklığı Gebze Organize 
Sanayi Atık Su Arıtma Tesisi
GTÜ Atık Su Arıtma Tesisi

“

Su kaynakları ve bu kaynakların 
korunmasının önemi hakkında far-
kındalık oluşturulabilir.
Suyu tasarruflu kullanmanın her 
vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı 
sorumluluğu ve görevi olduğu bilinci 
aşılanabilir.

9.5 DOĞA VE KİMYA
9.5.2.1. Hava, toprak 
ve su kirliliğinin se-
beplerini açıklar.

İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma Yakma Ve 
Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)

Hava kirletici olarak dioksimfuran 
gibi zehirli gazlar; su ve toprak kirle-
ticileri olarak plastikler, deterjanlar, 
organik sıvılar, ağır metaller, piller ve 
endüstriyel atıklar hakkında öğrenci-
ler bilinçlendirilebilir.

9.5 DOĞA VE KİMYA

9.5.3.1.  Çevreye zararlı 
maddelerin etkilerinin 
azaltılması konusunda 
çözüm önerilerinde 
bulunur.

İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma Yakma Ve 
Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)
İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) 
İSU Kandıra Merkez İleri Biyolojik Evsel  Atık 
Su Arıtma Tesisi
Mass- Gezer İş Ortaklığı Gebze Organize 
Sanayi Atık Su Arıtma Tesisi
GTÜ Atık Su Arıtımı
Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri 
A.Ş

Günlük hayatta atık maddeleri 
ayrıştırma konusunda bilinçlenebilir.
Öğrencilerin çevre temizliği ile ilgili 
farkındalık   düzeyi arttırılabilir.     
Atmosferin, canlılar için taşı-
dığı hayati önemi kavrayabilir.                                                    
Tüketim maddelerini seçerken ve 
kullanırken canlılara ve çevreye 
karşı duyarlı olma konusunda bilinç 
kazanabilir.
Kimyasal maddelerin çevreye zararla-
rının azaltılması konusunda yapılan 
çalışmaları gözlemleyebilir. 

9. sınıf
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Kimya

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

10.2.KARIŞIMLAR
10.2.2.4. Çözeltilerin 
koligatif özelliklerini 
yorumlar.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü 
Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Gıda maddelerini daha uzun süre 
saklamak için tuzlanmasını, koliga-
tif özelliklerden osmotik  basınçla 
ilişkilendirebilir.

10.2.KARIŞIMLAR

10.2.4.1. Endüstri ve 
sağlık alanlarında kul-
lanılan karışım ayırma 
tekniklerini açıklar.

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ)

 Kaynama noktası farkından yararla-
narak, ayrımsal damıtma yöntemiyle 
ham petrolden benzin, dizel, kerosen 
(jet yakıtı), bitüm(asfalt), LPG elde 
edilmesini gözlemleyebilir.

10.2.KARIŞIMLAR

10.2.4.1. Endüstri ve 
sağlık alanlarında kul-
lanılan karışım ayırma 
tekniklerini açıklar.

İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) 
İSU Kandıra Merkez İleri Biyolojik Evsel Atık 
Su Arıtma Tesisi
Mass- Gezer İş Ortaklığı Gebze Organize 
Sanayi Atık Su Arıtma Tesisi
Nuh Çimento Fabrikası

Atık suyun nelerden oluştuğunu ve 
atık su arıtımında uygulanan fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik arıtma basa-
maklarını gözlemleyebilir. Koagülas-
yon, iyon değiştirici ve ters osmoz 
gibi su arıtma yöntemleri hakkında 
bilgi edinebilir.
Marmara Denizi’nin kıyısında yerleş-
kesi olan Nuh Çimento Fabrikasının 
deniz suyundan ters ozmos arıtma 
yöntemiyle içme ve kullanma suyu 
elde etmesini inceleyebilir.

10.3. ASİTLER, 
BAZLAR VE TUZLAR

10.3.3.2. Günlük ha-
yatta asit ve bazlarla 
çalışırken alınması 
gereken sağlık ve 
güvenlik önlemlerini 
açıklar. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE

Günlük hayatta kullandığımız evsel 
kimyasallardan bazik çamaşır suyu 
ile asidik tuz ruhunun birbiriyle karış-
tırılmaması gerektiğini kavrayabilir. 
Aşırı temizlik malzemesi ve lavabo 
açıcı kullanmanın sağlık, çevre ve 
tesisat açısından  sakıncalarını göz-
lemleyebilir. 
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10. sınıf

10.3. ASİTLER, 
BAZLAR VE TUZLAR

10.3.4.1. Yaygın 
kullanılan tuzların 
özellikleri ile kullanım 
alanlarını ilişkilendirir.

Nuh Çimento Fabrikası
Aslan Çimento Farikası

Kalsiyum karbonat  (kireç taşı)  tuzu-
nun çimento ve kireç sanayilerindeki 
kullanımı ile ilgili bilgi edinebilir. 

10.4. KİMYA 
HER YERDE

10.4.1.1. Temizlik mad-
delerinin özelliklerini 
açıklar.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası   
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE

Kişisel temizlikte kullanılan sıvı sa-
bun, şampuan, duş jeli gibi maddele-
rin nasıl yapıldığını inceleyebilir.

10.4. KİMYA 
HER YERDE

10.4.1.2. Yaygın 
polimerlerin kullanım 
alanlarına örnekler 
verir. 

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Kimya Bölümü
Brisa Akademi ve Lastik Müzesi
Turkuaz Polyester
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kimya 
Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE

Polimerleşme olayını, monomer, 
polimer ve -mer kavramlarını kavra-
yabilir.
Polimerlerin kullanım alanlarını 
gözlemleyebilir. Kauçuk polimerinin, 
lastik üretimindeki kullanımı hakkın-
da bilgi edinebilir.

10.4. KİMYA 
HER YERDE

10.4.1.3. Polimer, 
kâğıt, cam ve metal 
malzemelerin geri 
dönüşümünün ülke 
ekonomisine katkısını 
açıklar.

Çevre Hurda Kağıtçılık Tic.Ltd.  Şti.
Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm 
Endüstri A.Ş.
İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve 
Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)
SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi

Geri dönüşümün nasıl yapıldığını 
gözlemleyebilir. SEKA Kağıt Müze-
sinde kağıdın üretim aşamalarını ve 
geri dönüşüm yoluyla kağıt üretimi 
hakkında bilgi edinebilir. Polimer, 
kâğıt, cam ve metal malzemelerin 
geri dönüşümü ile hammadde tasar-
rufu yapılarak 
daha az  doğal kaynağın kullanıldığı-
nı kavrayabilir. Ayrıca bu yolla enerji 
tasarrufu yapılarak ülke ekonomisine 
ve  çevre kirliliğinin  önlenmesine 
katkı sağlandığını gözlemleyebilir.
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10.4. KİMYA 
HER YERDE

10.4.1.4. Kozmetik 
malzemelerin içerebi-
leceği zararlı kimyasal-
ları açıklar.

Flormar Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası

Kozmetik malzemelerin yapısal 
özelliklerini ve içerebileceği zararlı 
kimyasalların neler olabileceğinikav-
rayabilir.

10.4. KİMYA 
HER YERDE

10.4.1.5. İlaçların farklı 
formlarda kullanıl-
masının nedenlerini 
açıklar.

  Bilim İlaç

Piyasadaki farklı ilaç formlarının 
(hap, şurup, iğne, merhem) temel 
özelliklerini açıklayabilir. Enjekte 
edilir ilaçların osmotik basıncı, 
hapların koruyucu/dolgu bileşenleri, 
şurupların vücut tarafından kabul 
edilebilir tatta olma özelliği hakkında  
bilgi edinebilir.

10.4. KİMYA
HER YERDE

10.4.2.1. Hazır gıdaları 
seçerken ve tüketir-
ken dikkat edilmesi 
gereken hususları 
açıklar.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuar Müd.
Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                        
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kimya ve 
Gıda Laboratuvarları Müdürlüğü GEBZE

Hazır gıdaların doğal gıdalardan 
başlıca farklarını (koruyucular, 
renklendiriciler, emülsiyonlaştırıcılar, 
tatlandırıcılar, pastörizasyon, UHT 
sütün işlenmesi) analiz edebilir.
Gıdaların en uygun saklama şartlarını 
kavrayabilir.
Hazır gıda etiketlerindeki üretim 
ve son kullanım tarihlerinin önemi 
konusunda bilinçlenebilir.

10.4. KİMYA 
HER YERDE

10.4.2.2. Yenilebilir yağ 
türlerini sınıflandırır.

Cargill Türkiye Dilovası Endüstriyel Üretim 
Tesisi

Yağ türlerinden katı (tereyağı, 
margarin, palmiye) ve sıvı (zeytin 
yağı, ayçiçek yağı, balık yağı, kanola 
yağı, mısır özü yağı, fındık yağı) 
yağlar hakkında bilgi edinebilir. Yağ 
endüstrisinde kullanılan sızma, rafi-
ne, riviera ve vinterize kavramlarını 
sınıflandırabilir.

10.4. KİMYA 
HER YERDE

10.4.2.3. Atık yağların 
yönetimiyle ilgili proje 
tasarlar. 

TBE Tarımsal Biyodizel Enerji Tesisi
Atık  bitkisel yağlar ile yerli kanola, 
aspir, pamuk, soya gibi yağlardan 
biyodizel yakıt üretimini inceleyebilir.

Kimya 10. sınıf
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Kimya 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

11.2. GAZLAR

11.2.5.2. Gazların 
sıkışma ve genleşme 
sürecinde gerçek gaz 
ve ideal gaz kavramla-
rını karşılaştırır.

Cantaş Soğutma GEBKİM Soğutucu Akışkan 
Tesisi

Günlük hayatta yaygın kullanılan 
ve gerçek gazların hâl değişimle-
rinin uygulamaları olan soğutma 
sistemlerini (Joule-Thomson olayı) 
gözlemleyebilir. Klima ve buzdolabı 
gibi soğutma sistemlerinde kullanı-
lan soğutucu akışkanların özellikleri 
hakkında bilgi edinebilir. 

11.3. SIVI ÇÖZELTİ-
LER VE ÇÖZÜNÜR-

LÜK

11.3.3.1. Çözeltilerin 
koligatif özellikleri ile 
derişimleri arasında 
ilişki kurar.

Nuh Çimento Fabrikası

Marmara denizinin kıyısında yerleş-
kesi olan Nuh Çimento Fabrikasının 
deniz suyundan ters ozmos arıtma 
yöntemiyle içme ve kullanma suyu 
elde etmesini inceleyebilir.  
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Kimya

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

12.1. KİMYA VE 
ELEKTRİK

12.1.4.2. Güneş pilleri, 
yakıt pilleri ve lityum 
iyon pillerinin önemi-
ni kullanım alanlarıyla 
ilişkilendirerek açıklar.

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Bölümü

Yakıt pillerinin özelliklerini ve kulla-
nım alanlarını gözlemleyebilir.

12.1. KİMYA VE 
ELEKTRİK

12.1.5.2. Kimyasal 
maddelerin elektroliz 
yöntemiyle elde ediliş 
sürecini açıklar.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

Bakır elementinin bulunduğu karı-
şımlardan ve bileşiklerden  saflaş-
tırılmasında uygulanan elektroliz 
yöntemini gözlemleyebilir.

12.1. KİMYA VE 
ELEKTRİK

12.1.6.1. Korozyon 
önleme yöntemleri-
nin elektrokimyasal 
temellerini açıklar.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

Korozyon kavramını kavrayabilir. 
Korozyondan koruma sürecinin 
metallerin aktiflik sırası ile ilişkisini ve  
kurban elektrot kavramını kavrayabi-
lir. Bakırın korozyona karşı korunması 
amacıyla Nikel ve Kalay ile kaplan-
masını gözlemleyebilir.

12.2. KARBON 
KİMYASINA GİRİŞ

12.2.3.1. Karbon allot-
roplarının özelliklerini 
yapılarıyla ilişkilen-
dirir.

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Bölümü

Karbon allotroplarının özelliklerini, 
karbon nanotüplerin yapılarını ve 
kullanım alanlarını kavrayabilir.
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12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.1.2. Basit alkanla-
rın adlarını, formül-
lerini, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını 
açıklar.

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ)   
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kimya 
Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE

Alkanların yakıtlarda [(LPG, benzin, 
motorin (dizel), fueloil, katran ve 
asfalt ürünlerinin bileşenleri)] kulla-
nıldığı, hekzanın ise çözücü olarak 
kullanıldığını kavrayabilir. 
Benzinlerde oktan sayısı hakkında 
bilgi edinebilir. 

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.1.3. Basit alkenle-
rin adlarını, formül-
lerini, özelliklerini ve 
kullanım alanlarını 
açıklar.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuar Müd.
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Kimya Bölümü
Cargill Türkiye Dilovası Endüstriyel Üretim 
Tesisi

Alkenlerin gıda endüstrisindeki 
kullanımlarını gözlemleyebilir ve po-
limerleşme özelliklerini kavrayabilir.

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.1.5. Basit aro-
matik bileşiklerin 
adlarını, formüllerini 
ve kullanım alanlarını 
açıklar.

Flormar Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. 
Bilim İlaç 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kimya 
Laboratuvarı Müdürlüğü GEBZE

Benzen, naftalin, anilin, toluen ve fe-
nol bileşiklerinin kullanım alanlarını 
gözlemleyebilir.

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.3.1. Alkolleri sı-
nıflandırarak adlarını, 
formüllerini, özel-
liklerini ve kullanım 
alanlarını açıklar.

Flormar Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası

Alkollerin özellikleri ve kullanım 
alanları hakkında bilgi edinebilir.

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.5.1. Karbonil bile-
şiklerini sınıflandırarak
 adlarını, formüllerini, 
özelliklerini 
ve kullanım alanlarını 
açıklar.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası
Flormar Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. 
Cargill Türkiye Dilovası Endüstriyel Üretim 
Tesisi

Aldehit ve ketonların gıda ve kozme-
tik sanayilerindeki kullanım alanlarını  
gözlemleyebilir.

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.6.1. Karboksilik 
asitleri sınıflandırarak 
adlarını, formüllerini 
ve kullanım alanlarını 
açıklar.

Cargill Türkiye Dilovası Endüstriyel Üretim 
Tesisi
Bilim İlaç
Flormar Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası

Karboksilik asitlerin kullanım alanla-
rını gözlemleyebilir.
Doymuş ve doymamış yağ asitlerini 
kavrayabilir.
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Kimya

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.6.1. Karboksilik 
asitleri sınıflandırarak 
adlarını, formüllerini 
ve kullanım alanlarını 
açıklar.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuar Müd.
Benzoik asidin ve benzoatların gıda 
koruyucu maddesi olarak kullanıldı-
ğını kavrayabilir.

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.7.1. Esterlerin 
adlarını, formüllerini 
ve kullanım alanlarını 
açıklar.

Turkuaz Polyester
Flormar Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. 
TBE Tarımsal Biyodizel Enerji Tesisi

Esterlerin çözücü olarak kulla-
nıldığı alanları gözlemleyebilir.                                                          
Biyodizel üretiminde esterleşme 
reaksiyonlarını inceleyebilir.

12.3. ORGANİK 
BİLEŞİKLER

12.3.7.1. Esterlerin 
adlarını, formüllerini 
ve kullanım alanlarını 
açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi Bilim merkezi laboratuarlarında 
sabun eldesi deneyi yapabilir.

12.4. ENERJİ 
KAYNAKLARI VE 

BİLİMSEL 
GELİŞMELER

12.4.1.1. Fosil yakıt-
ların çevreye zararlı 
etkilerini azaltmak için 
çözüm önerilerinde 
bulunur.

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ)

Fosil yakıtların oluşumu hakkında 
bilgi edinebilir. 
 Fosil yakıtları bilinçsizce tüket-
menin bireye, topluma ve çevreye 
verdiği zararlar hakkında farkındalık 
oluşabilir. 
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12.4. ENERJİ 
KAYNAKLARI VE 

BİLİMSEL 
GELİŞMELER

12.4.2.1. Alternatif 
enerji kaynaklarını 
tanır.

Kandıra Namazgah Barajı Güneş Enerjisi  
Santrali
Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühen-
disliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Atölyesi

Güneş enerjisi panellerini ve  üretilen 
elektrik enerjisini gözlemleyebilir.
Güneş enerjisi kullanılarak saf suyun 
elektrolizini ve 
elde edilen Hidrojen gazının yakılıp 
enerjiye 
dönüştürüldüğü modelleri incele-
yebilir.

12.4. ENERJİ 
KAYNAKLARI VE 

BİLİMSEL 
GELİŞMELER

12.4.3.1. Sürdürülebilir 
hayat ve kalkınmanın 
toplum ve çevre için 
önemini kimya bilimi 
ile ilişkilendirir.

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve De-
ğerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)
SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi
Kartepe Çevre Kağıtçılık Ve Anel Doğa Geri 
Dönüşüm Tesisleri
Özkartallar A.Ş.

İzaydaş tesislerinde evsel, bitkisel 
ve hayvansal atıklardan  biyogaz 
üretimi ve enerjiye dönüşümünü 
gözlemleyebilir.
Atık madelerin (plastik, kullanılmış 
yağ, boya, ilaç, çözücü maddeler 
gibi) yakılarak  elektrik enerjisi üreti-
mini inceleyebilir. 
SEKA kağıt müzesinde kağıdın 
üretim aşamalarını ve geri dönüşüm 
yoluyla kağıt üretimi hakkında bilgi 
edinebilir.  
Günlük hayatta atık maddeleri ayrış-
tırma konusunda bilinçlenebilir.
Polimer, kâğıt ve metal gibi sektör-
lerde yenilenebilir malzeme üretimi 
konusunda bilgi sahibi olabilir.

12.4. ENERJİ 
KAYNAKLARI VE 

BİLİMSEL 
GELİŞMELER

12.4.4.1. Nanoteknolo-
ji alanındaki geliş-
meleri bilim, toplum, 
teknoloji, çevre ve 
ekonomiye etkileri 
açısından değerlen-
dirir.

Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi,  Metalurji ve Malze-
me Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Bölümü

Nanoteknolojiyi kavrayarak kullanım 
hedefleri ve alanları hakkında bilgi 
edinebilir.
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Biyoloji 9. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

YAŞAM BİLİMİ 
BİYOLOJİ

9.1.1.1 Canlıların ortak 
özelliklerini irdeler.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve 
Botanik Parkı
Ormanya

 Canlıların ortak özellikleri arasındaki 
benzerliklerin farkına varabilir. Canlı-
ların yaşam alanlarındaki davranışla-
rını gözlemleyebilir.

CANLILARIN 
YAPISINDA 

BULUNAN TEMEL 
BİLEŞİKLER

9.1.2.1. Canlıların yapı-
sını oluşturan organik 
ve inorganik bileşikleri 
açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi
Kocaeli Bilim Merkezi’ nde protein 
sentezini, DNA modelini ve suyun 
özelliklerini gözlemleyebilir.

HÜCRE
9.2.1.2. Hücresel 
yapıları ve görevlerini 
açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi

Kocaeli Bilim Merkezi’ nde hayvan ve 
bitki hücresi arasındaki farkı kavraya-
bilir. Tavuk embriyosu, HeLa hücresi, 
denizkestanesi hücresi, zebra balığı 
embriyosu ve fare kök hücresinin 
mikroskobik boyutunu inceleyebilir.

CANLILAR DÜNYASI

9.3.1.1. Canlıların çe-
şitliliğinin anlaşılma-
sında sınıflandırmanın 
önemini açıklar. 
9.3.2.2. Canlıların bi-
yolojik süreçlere, eko-
nomiye ve teknolojiye 
katkılarını örneklerle 
açıklar.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve 
Botanik Parkı 
İSU Başiskele İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi

Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ve 
Ormanya’ daki sınıflandırma örnekle-
rini inceler. Biyolojik arıtma tesisinde 
kullanılan bakterilerin işlevlerini ve 
katkılarını kavrar.
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Biyoloji 10. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

HÜCRE 
BÖLÜNMELERİ

10.1.1.1. Canlılarda 
hücre bölünmesinin 
gerekliliğini açıklar. 

Kocaeli Bilim Merkezi

Hücre bölünmesini tavuk embriyo-
su, HeLa hücresi, deniz kestanesi 
embriyosu, zebra balığı embriyosu, 
fare kök hücresi örnekleri üzerinden 
mikroskobik olarak gözlemleyebilir.

KALITIMIN GENEL 
İLKELERİ

10.2.1.1. Kalıtımın ge-
nel esaslarını açıklar. Kocaeli Bilim Merkezi Atomik boyutuna kadar insan kalbini 

inceleyebilir.

EKOSİSTEM 
EKOLOJİSİ

10.3.1.1. Ekosistemin 
canlı ve cansız cansız 
bileşenleri arasındaki 
ilişkiyi açıklar.
10.3.1.4. Madde 
döngüleri ve hayatın  
sürdürülebilirliği ara-
sında ilişki kurar.
10.3.2.3. Yerel ve kü-
resel bağlamda çevre 
kirliliğinin önlenme-
sine yönelik çözüm 
önerilerinde bulunur.
10.3.3.2. Biyolojik 
çeşitliliğin yaşam için  
önemini sorgular.

Kocaeli Bilim Merkezi
İZAYDAŞ
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve  
Botanik  Parkı
Ormanya 

Dünya biyosferi ve bitki örtüsü hak-
kında bilgi edinebilir. Ölümden sonra 
enerjinin nasıl aktarıldığını kavra-
yabilir. Atıklardan enerji elde edimi, 
sera gazları tüketiminin azaltımını ve 
toplam emisyonun azaltımını kavra-
yabilir. Biyolojik çeşitiliği gözlemler.
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Biyoloji 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

İNSAN FİZYOLOJİSİ

11.1.1.1. Sinir siste-
minin yapı, görev ve 
işleyişini açıklar.
11.1.1.5. Duyu or-
ganlarının yapısını ve 
işleyişini açıklar.
11.1.2.1. Destek ve ha-
reket sisteminin yapı, 
görev ve işleyişini 
açıklar.
11.1.3.1. Sindirim 
sisteminin yapı, görev 
ve işleyişini açıklar. 
11.1.4.1. Kalp, kan ve 
damarların yapı, görev 
ve işleyişini açıklar.
11.1.5.1. Solunum 
sisteminin yapı, görev 
ve işleyişini açıklar.
11.1.6.1. Üriner sis-
temin yapı, görev ve 
işleyişini açıklar.

Kocaeli Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü
Kocaeli Bilim Merkezi

Fizyoloji bölümünde bulunan 
modellerden faydalanabilir. Bilim 
merkezinde bulunan ses spektrog-
ramı, koklear implant, kulak hileleri, 
ses hafızası gibi somut materyallerle 
duyu organlarının önemini kav-
rayabilir. Ayrıca insan kalbini DNA 
yapısına kadar video mikroskopla 
inceleyebilir
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Biyoloji 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

GENDEN PROTEİNE

12.1.1.2. Nükleik 
asitlerin çeşitlerini ve 
görevlerini açıklar.
12.1.1.3. Hücredeki 
genetik materyalin or-
ganizasyonunda parça 
bütün ilişkisi kurar.
12.1.1.4. DNA’ nın 
kendini eşlemesini 
açıklar.12.1.2.1. Prote-
in sentezinin mekâniz-
masını açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi

DNA Modeli’ ni inceleyerek somut-
laştırma yapabilir. Protein üretim 
hattında protein sentezi sürecini 
kavrayabilir.
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Müzik

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

9.A.DİNLEME-
SÖYLEME

9.A.1.Sesi tekniğine 
uygun olarak kullanır. 1.Kocaeli Ünüversitesi Tıp Fakültesi

1.Ses organlarını tanır.Sesin oluşu-
munu anlar.Ses sağlığını korumanın 
yollarını öğrenir.

9.A.DİNLEME-
SÖYLEME

9.A.2 İstiklal  Marşı'nı 
nefes yerlerine dikkat 
ederek söyler.

1.Tavşanlı Şehitliği            
2.Şehit Yahya Kaptan Anıtı 
3.İstiklal Harbi Şehitliği 
4.Terör Şehitleri Anıtı      
5.Bağ Bahçe Namazgah Şehitliği                     
6.Çuhane Deniz Şehitliği 
7.Atatürk Redif Müzesi

1.2.3.4.5.6.7.İstiklal Marşını en doğru 
ve etkili şekilde seslendirme sorum-
luluğunu alır.Mekânla ilişkilendirerek 
vatan millet sevgisinin önemini 
kavrar. Diyafram nefesi tekniğini 
uygular.(Dersle ilgili tüm çalışmalar 
tamamlandıktan sonra marş'ın ses-
lendirilmesi ile ilgili etkinliklerin bu 
mekânlarda  planlanması önerilir.)

9.A.DİNLEME-
SÖYLEME

9.A.5.Türk müziğine 
ait makamsal eserler 
seslendirilir. Makam-
sal ezgileri tanır,ayırt 
eder.

1.Sabancı Kültür Merkezi 2.Süleyman Demi-
rel Kültür Merkezi                          
3.Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi                       
4.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
5.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi            
6.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                     

1.2.3.4.5.6.Konser etkinlikleri ve din-
letilerle makamsal ezgileri tanır, ayırt 
eder. Bu türlere ait repertuar oluştu-
rur.Makamsal eserleri seslendirmek-
ten keyif alır.Ders görselleştirilerek 
etki gücü ,anlaşılırlığı ve kalıcılığı 
güçlendirilir.(Konser etkinlikleri ön-
cesi derste gerekli ön bilgilendirme 
yapılmalı konuyla ilgili hazırlanmış 
olan değerlendirme formları öğren-
cilere ulaştırılmalı ve sonrasında da 
mutlaka etkinliğin değerlendirmesi 
yapılmalıdır.Dersin  işlenişinin iyi bir 
ön hazırlıkla planetoryumda yapıl-
ması önerilir.) 

9.B.MÜZİKSEL ALGI 
VE BİLGİLENME

9.B.2.Basit ölçüleri 
tanır. 1.İzmit Belediyesi Ritm Grubu

1.Ritm çalışırken kendi bedenini  ve 
basit ritim çalgılarını nasıl kullana-
bileceğini keşfeder.Grup içinde ritm 
çalışması yapar.Birlikte çalışmayı 
öğrenir ve önemini kavrar.Basit ritim 
kalıpları oluşturur.(Dans ve folklor 
gösterilerinin takip edilmesi öğren-
cilerin bu tür etkinliklerle buluşturul-
ması önerilir.)
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9. sınıf

9. B.MÜZİKSEL ALGI 
VE BİLGİLENME

9.B.4.Türk Müziği 
usullerinin vuruşlarını 
tanır.

1.İzmit Belediyesi Ritm Grubu

1.2/4'lük,3/4'lük,4/4'lük, 
5/8'Lik,6/8'lik,7//8'lik, 8/8'lik,9/8'lik 
usullerin vuruş şekillerini öğrenir 
,grup çalışmasıyla içselleştirir.(Dans 
ve folklor gösterilerinin takip edil-
mesi,öğrencilerin bu tür etkinliklerle 
buluşturulması önerilir.)

9. DMÜZİK KÜLTÜRÜ

9.D.1.17.yüzyıla kadar 
Türk müziği tarihinin 
genel özelliklerini 
açıklar.Dönemin  halk 
ozanları ve önemli 
tarihi kişiliklerini tanır.

1.İzmit Büyükşehir BelediyesiMevlevi Evİ                     
2.Kocaeli Ünüversitesi Devlet Kon-
servatuarı (çalgı yapım atölyesi )                               
3.Ko-mekMehmet Ali Paşa Kurs Merkezi 
(Bağlama yapımı)                       
4.Burhan Çeşni Ud Atölyesi 5.Ko-mek Koca-
eli Büyük Şehir Belediyesi Meslek ve Sanat 
Eğitimi Kursları(bağlama yapım)v                          
6.Külür Sanat ve Konservatuar Şube Müdür-
lüğü(Belediye) 
7.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)       

1.Tasavvuf müziği ve çalgılarını tanır.                               
2.3.4.5.6.Türk müziği çalgılarını 
yapım ve tamir aşamalarını izleyerek 
öğrenir.                                           
7.17.yüzyıla kadar Klasik Türk müziği 
ve Türk halk müziği tarihsel sürecini 
öğrenir.Dönemin önemli müzik şah-
siyetlerini tanır.Görsellerle ve konser 
etkinlikleriyle K.Türk müziği ve Türk 
halk müziği repertuarını geliştirir.
Kendi kültürünün müziğini tanır.
(Sanal gerçeklik küresinde ders su-
numu için iyi bir ön hazırlık yapılması 
ses görüntü ve video kayıtlarından 
vb. etkili bir şekilde yararlanılması 
önerilir.)

9.D.MÜZİK KÜLTÜRÜ

9.D.2.İlk Çağ uygarlık-
larında müziğin genel 
özelliklerini açıklar.Dö-
nem uygarlıklarının ve 
günümüz Batı müziği 
çalgılarını tanır.

1.Arkeoloji ve Etnografya Müzesi                            
2.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
3.Kocaeli Ünüversitesi Devlet Konservatuarı 
(çalgı yapım atölyesi )                      

1.Bu uygarlıkların döneme ait (mima-
ri,heykel,resim gibi sanat eserlerinin 
genel özellikleriyle  dönem müziği-
nin yapısı ilişkilendirilir. 
2.Mısır,Mezopotamya, Grek,Roma,-
Çin ve Hint uygarlıklarında müzik 
hayatı ve çalgılarını görseller ve 
sesli kayıtlarla mekânda yapılan ders 
sunumuyla tanır.           
3.Bugünün çalgılarıyla kıyaslama 
yaparak değişim sürecini fark eder.
Geçmişle bugün arasında bağ kurar.
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9.D.MÜZİK KÜLTÜRÜ

9.D.3.Batı  müziğinde 
Orta Çağ ve Rönesans 
dönemlerinin genel 
özelliklerini açıklar.

1.Arkeoloji ve Etnografya Müzesi                       
2.Kocaeli Ünüversitesi Devlet Konservatuarı 
(çalgı yapım atölyesi )                                                  

1.Orta Çağ ve Rönesansta bilim,sa-
nat(resim,heykel ,mimari)müzikal 
yapıyla ilişkilendirilir.(Grek ve Roma 
dönemi eserleri)        
2.Günümüz K.Batı müziği çalgılarını, 
yapım onarım aşamalarını gözlemle-
yerek öğrenir.

9.D.MÜZİK KÜLTÜRÜ

9.D.4.Türk halk müziği 
ve Klasik Türk müziği 
genel özelliklerini 
açıklar.Klasik Türk  
müziği  ve Türk halk 
müziği çalgılarını tanır 
ve ayırt eder.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                     
2.Kocaeli Ünüversitesi Devlet Kon-
servatuarı (çalgı yapım atölyesi )                               
3.Ko-mekMehmet Ali Paşa Kurs Merkezi 
(Bağlama yapımı)                       
4.Burhan Çeşni Ud Atölyesi 5.Ko-mek 
Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Meslek ve 
Sanat Eğitimi Kursları(bağlama yapım)                         
6.Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdür-
lüğü(Belediye)  
7.Aşık Nuri Çırağı                   
8. Ozan İbrahim Akbaba

1.(İyi bir ön hazırlıkla dersin sunumu-
nun Sanal Kürede yapılması önerilir)  
2.3.4.5.6.Türk halk müziği ve Klasik 
Türk müziğinde kullanılan çalgıları 
tanır,farklı ses özelliklerini,yapım 
aşamalarını görerek yaşayarak  öğ-
renir ve ayırt eder.Türk halk müziği 
ve K.Türk müziği formlarını tanır.                                    
7.8.Aşık kültürünün yaşayan örnekle-
riyle geçmiş ve bugün arasında bağ 
kurar.Kendi kültürünü ve müziğini 
tanır.(Okul ortamına yörenin aşık ve 
ozanları davet edilerek canlı kaynak-
tan ders ve kazanımların verilmesi 
önerilir.)

9.D.MÜZİK KÜLTÜRÜ
9.D.5.Ülkemizdeki 
müzikleri türlerine 
göre sınıflandırır.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                         
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          

1.2.3.4.5.6.Yapılan ön hazırlık, video 
kayıtları, İzlenen konser etkinlikleriy-
le türler arasındaki duyuşsal(tınısal)
farkı fark eder ve ayırır.Kendi beğe-
nilerinin farkına varır ve kendini tanır.

9.D.MÜZİK KÜLTÜRÜ

9.D.6.Dünyanın farklı 
bölğelerindeki müzik 
eserlerinden örnekler 
dinler.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          

1.2.3.4.5.6.Farklı müzik türlerini video  
kayıtları dinleti ve konser etkinlikle-
riyle  izleyerek yaşayarak öğrenir.Ken-
di müzik kültürünün dışında kalan 
müzik türlerini  ait oldukları kültürleri 
fark eder.Farklılık ve benzerlikleri 
ayırt eder.Kendi beğenilerinin farkına 
varır.(Etkili bir ön hazırlıkla dersin su-
numunun Sanal Gerçeklik Küresinde 
yapılması önerilir.

Müzik 9. sınıf
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Müzik 10. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

10.A.DİNLEME-
SÖYLEME

10.A.1. Kullanım tekni-
ğine uygun olarak ses 
geliştirme çalışmaları 
yapar.

1.Sanal Gerçeklik Küresi 
2.Sabancı Kültür Merkezi          
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                      
4.Osman Hamdi Bey Kültür merkez      
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi   
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi       
7.Vehbi Koç Ford Otosan Gölcük Kültür ve 
Sosyal Yasam Merkezi

1.2.3.4.5.6.7.İzlediği,dinlediği  konser 
etkinlikleri,video kayıtları vb. ile 
Sesin kullanım tekniklerini öğrenir 
ve uygular.İnsan sesinin sınırlarını 
fark eder.Kendi sesinin sınırlarını 
keşfeder.

10. A. DİNLEME–
SÖYLEME

10.A.2. İstiklâl Marşı’nı 
süre değerlerine 
uygun söyler.

1.Tavşanlı Şehitliği            
2.Şehit Yahya Kaptan Anıtı                          
3.İstiklal Harbi Şehitliği 
4.Terör Şehitleri Anıtı      
5.Bağ Bahçe Namazgah Şehitliği                     
6.Çuhane Deniz Şehitliği 
7.Atatürk Redif Müzesi

1.2.3.4.5.6.7.İstiklal Marşını en doğru 
ve etkili şekilde seslendirme sorum-
luluğunu alır.Vatan millet sevgisini 
mekânla ilişkilendirerek önemini 
kavrar.(Dersle ilgili tüm çalışmalar 
tamamlandıktan sonra marş'ın ses-
lendirilmesi ile ilgili etkinliklerin bu 
mekânlarda  planlanması önerilir.)

10. A. DİNLEME–
SÖYLEME

10.A.3. Çoksesli mü-
zikleri tanır.

1.Sanal Gerçeklik Küresi 
2.Sabancı Kültür Merkezi          
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                      
4.Osman Hamdi Bey Kültür merkez      
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi   
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi       
7.Vehbi Koç Ford Otosan Gölcük Kültür ve 
Sosyal Yasam Merkezi

1.2.3.4.5.6.7.Müzikte çok seslilik(poli-
foni)  kavramını konser etkinlikleri,vi-
deo kayıtları ve dinletiler aracılığıyla 
öğrenir.Tek sesli (monofoni)ve çok 
sesli eserlerin ayrımını yapar.

10. A. DİNLEME–
SÖYLEME

10.A.4. Millî bilinç 
kazandıran marşları ve 
kahramanlık türküleri-
ni seslendirir.

1.Okul Etkinlik Salonları         
2.Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

1.2.Milli biliç kazandıran eserleri 
dinler ve seslendirir.Dinlemek-
ten ve seslendirmekten keyif alır.
Milli duyguları  güçlenir.Milli bilinç 
kazanır.(Öğrendiği marşları önerilen 
mekânlarda seslendirme etkinlikleri 
düzenlenmesi önerilir.)
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10. A. DİNLEME – 
SÖYLEME

10.A.5. Türk halk müzi-
ği eserlerini dinler.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi.         
7.Aşık Nuri Çırağı    
8.Ozan İbrahim Akbaba                

1.2.3.4.5.6.Kendi kültürünün müzi-
ğini,konser video kayıtları ve dersin 
temel bilgileri üzerine hazırlanmış 
ders kayıtlarını izler.Kendi kültürünü 
ve müziğini tanır.Türk halk müziği 
eserlerini dinlemekten keyif alır.
Değerlerini fark eder,yaşar ve yaşatır.                         
7.8.Aşık kültürünün yaşayan örnekle-
riyle geçmiş ve bugün arasında bağ 
kurar.Kendi kültürünü ve müziğini 
tanır.(Okul ortamına yörenin aşık ve 
ozanları davet edilerek canlı kaynak-
tan ders ve kazanımının verilmesi 
önerilir.)

10. A. DİNLEME – 
SÖYLEME

10.A.6. Türk müziğine 
ait makamsal eserleri 
seslendirir.

1.Sabancı Kültür Merkezi               
2.Süleyman Demirel Kültür Merkezi              
3.Okul Etkinlik Salonları                 
4.Sanal Gerçeklik Küresi (Planetoryum )            

1.2.3.Makamsal ezgiler (özellikle 
saba ve rast makamlarındaki ezgiler) 
konser etkinlikleriyle dinlenir.Bu 
makamlarda eserler seslendirme 
etkinlikleri düzenlenir. 
4.Makamsal ezgilerden oluşturulmuş 
video kayıtları izlenir.Bu eserlerden 
oluşmuş seslendirme çalışmaları ka-
yıt altına alınarak izleme ve dinleme 
etkinlikleriyle hedeflenen kazanımla-
ra daha hızlı ve etkili ulaşılır.

10.A.DİNLEME-
SÖYLEME

10.A.8. Farklı müzik 
türlerine ait eserleri 
dinler.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(Planetoryum) 2.Sa-
bancı Kültür Merkezi                          
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                            
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi     
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi   
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                              
7.Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür 
Ve Sosyal Yaşam Merkezi        

1.2.3.4.5.6.7.Ses kayıtları  ,ders eğitim 
kayıtları,konser etkinlikleriyle farklı 
müzik türlerini  ve onlara ait kültürle-
ri tanır.Farklı müzik tür ve örneklerini 
dinleyerek.izleyerek öğrenir.Farklı  
kültürlerin müziklerinin ses özellik-
lerinin,çalgılarının vb.farklılığının 
ayrımını yapar.Farklılığın zenginliğini 
keşfeder.Farklılıklara saygı duymayı 
öğrenir.

Müzik
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10.B.MÜZİKSEL ALGI 
VE BİLGİLENME

10.B.1. Türk müziği 
usullerinin vuruşlarını 
tanır.

1.İzmit Belediyesi Ritm Grubu

1.Ritm çalışmalarını izleyerek yapa-
rak kendi bedenini  ve basit ritim 
çalgılarını nasıl kullanabileceğini 
keşfeder.Grup içinde ritm çalışması 
yapar.Birlikte çalışmayı öğrenir ve 
önemini kavrar.(Dans ve folklor gös-
terilerinin takip edilmesi öğrencilerin 
bu tür etkinliklerle buluşturulması 
önerilir.)

10. D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

10.D.1. 17 ve 18. yüzyıl 
Türk müziğinin genel 
özelliklerini açıklar.c)  
17  ve  18.  yüzyılların  
önemli  müzik  şahsi-
yetlerinden  Ali  Ufkî  
Bey,  Kantemiroğlu,  
Hamparsum Limon-
ciyan, Ercişli Emrah, 
Teslim Abdal, Dede-
moğlu, Âşık Kerem, 
Gevheri, Dertli ve Kul 
Himmet Üstadım gibi 
kişiliklerin Türk müzik 
tarihindeki yeri ve 
önemi vurgulanır.18. 
yüzyıl bestecileri ve 
eserlerini tanır.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          
7.Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Sosyal 
Yaşam Merkezi            

1.Hazırlanmış ders görselleri ve ses 
kayıtlarıyla kendi kültürünün müzi-
ğini tanır.17 ve 18. yüzyıl Klasik Türk 
müziği ve Türk halk müziği tarihsel 
sürecini öğrenir.Dönemin önemli 
müzik şahsiyetlerini ve dönem pa-
dişahlarının müzikle ilişkisini kavrar.               
2.3.4.5.6.7.Sesli görseller ve konser 
etkinlikleriyle K.Türk müziği ve Türk 
halk müziği repertuarını geliştirir.

10. D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

10.D.2. Derleyicilerin 
Türk halk müziğine 
sağladıkları katkının 
önemini açıklar.

1.Aşık Nuri Çırağı         
2.Ozan İbrahim Akbaba 
3.Okul Etkinlik Salonları 
4.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)

1.2.3.Türk halk müziğinin yaşayan bir 
değer olduğunu fark eder.Türk kültü-
rünün bir parçası olan Halk müziğini 
icracılarını ve derleyicilerini tanır.
(Yöreye ait yerel sanatçıların okul 
ortamına davet edilmesi önerilir.)                                        
4.Türk halk müziği derleyicileri 
üzerine hazırlanmış ses ve görüntü 
kayıtları izlenir.Bu alanda çalışmış 
önemli derleyicileri tanır. Yapılan 
çalışmaların önemini kavrar.

10. sınıf
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Müzik

10. D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

10.D.3. Türk müziği 
çalgılarını tanır.

1.Ko-mek Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi 
(Bağlama yapımı)                       
2.Burhan Çeşni Ud Atölyesi                         
3.Ko-mek Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi 
Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(bağlama 
yapım)v                          
4Külür Sanat ve Konservatuar Şube Müdür-
lüğü(Belediye) )       

1.2.3.4.Türk halk müziği ve Klasik 
Türk müziğinde kullanılan çalgıları 
tanır,farlılıkları  gözlemler.Çalgıların 
farklı ses özelliklerini ve yapım aşa-
malarını görüp dinleyerek yaşayarak  
öğrenir ve ayırt eder.

10. D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

10.D.4. Batı müziğin-
de Barok ve Klasik 
Dönem müziklerinin 
genel özelliklerini 
açıklar.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi         
7.Okul Etkinlik Salonları                    

1.Hazırlanmış ders görselleri , ses 
kayıtlarıyla K. Batı müziğinin du-
yuşsal(Tonal) yapısısını fark eder ve 
içselleştirir.Barok ve Klasik dönem sa-
natçı ve eserlerini dinleyerek izleyip 
yaşayarak öğrenir.          
2.3.4.5.6.7.Konser etkinlikleriyle K.Ba-
tı müziğinde Klasik Dönem ve Barok 
Dönem sanatçılarını,eserlerini tanır 
ve ayırt eder.
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10. sınıf

10. D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

10.D.5.Atatürk'ün 
güzel sanatlar içinde 
müziğe verdiği yeri ve 
önemi kavrar.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 

1.Hazırlanmış ders görselleri ses ka-
yıtlarıyla Atatürk'ün sanat dalları için-
de müziğe ve genel olarak sanat'a, 
sanatçıya verdiği önemi fark eder 
ve kavrar.Sanat ve sanat dallarından 
müziğin insan ve toplumlar üzerin-
deki etkisini ve önemini fark eder.Yö-
netici sanat ve sanatçı ilişkisini kurar.
(Etkili bir ön hazırlıkla ders işlenişinin 
mekânda yapılması önerilir.)

10. D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

10.D.6. Müzik alanına 
ait ana ve yan meslek-
leri tanır.

1.İzmit Stüdyo Verit Musıc (Emin Verit)
2.Live Art Stüdyo (Burhan Murat Erdem)          
3.Kocaeli Ünüversitesi Devlet Konservatuarı 
(çalgı yapım atölyesi )                               
4.Ko-mekMehmet Ali Paşa Kurs Merkezi(-
Bağlama yapımı)                       
5.Burhan Çeşni Ud Atölyesi                            
6.Ko-mek Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi 
Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(bağlama 
yapım)                         
7.Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdür-
lüğü(Belediye) 
8.Sabancı Kültür Merkezi 
9.Süleyman Demirel Kültür Merkezi        
10.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                                 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.Bu meslek alanla-
rında çalışan kişileri gözlemler ve 
yaşayarak öğrenir.                 
10.Hazırlanmış ders görselleri, ses 
kayıtlarıyla müzik alanına ait ana ve 
yan meslekleri tanır.
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Müzik

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

11.A. DİNLEME – 
SÖYLEME

11.A.1. İstiklâl Marşı’nı 
doğru ve etkili söyler.

1.Tavşanlı Şehitliği            
2.Şehit Yahya Kaptan Anıtı 
3.İstiklal Harbi Şehitliği 
4.Terör Şehitleri Anıtı      
5.Bağ Bahçe Namazgah Şehitliği                     
6.Çuhane Deniz Şehitliği 
7.Atatürk Redif Müzesi

1.2.3.4.5.6.7.İstiklal Marşını en doğru 
ve etkili şekilde seslendirme sorum-
luluğunu alır.Mekânla ilişkilendirerek 
Vatan millet sevgisinin önemini 
kavrar.(Dersle ilgili tüm çalışmalar 
tamamlandıktan sonra marş'ın ses-
lendirilmesi ile ilgili etkinliklerin bu 
mekânlarda  planlanması önerilir.)

11.A. DİNLEME – 
SÖYLEME

11.A.3. Marş ve şarkı 
dağarcığını geliştirir.

1.Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi                        
2.Sabancı Kültür Merkezi 3.Süleyman Demi-
rel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          
7.Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Sosyal 
Yaşam Merkezi            
8.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)

1.2.3.4.5.6.7.Marş ve türküleri 
konserve dinleti etkinlikleriyle 
yaşayarak öğrenir.Öğrendiği kah-
ramanlık türküsü ve marşlarla milli 
değerlerini fark eder, vatan millet 
sevgisini duyumsar ve içselleştirir.                  
8.Ders ön hazırlığı yapılarak,sesli 
görüntülü kayıtlar ve video kayıtları 
ile ders kazanımları verilir.(Konser 
etkinlikleri öncesi derste gerekli ön 
bilgilendirme yapılmalı konuyla ilgili 
hazırlanmış olan değerlendirme 
formları öğrencilere ulaştırılmalı ve 
sonrasında da mutlaka etkinliğin 
değerlendirmesi yapılmalıdır.Dersin  
işlenişinin iyi bir ön hazırlıkla plane-
toryumda yapılması önerilir.) 
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11. sınıf

11.A. DİNLEME – 
SÖYLEME

11.A.4. Dinlediği Türk 
halk müziği ozanla-
rının ve âşıklarının 
eserlerini tanır.

1.Sabancı Kültür Merkezi 
2.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
3.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
4.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
5.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          
6Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Sosyal 
Yaşam Merkezi               
7.Aşık Nuri Çırağı         
8.Ozan İbrahim Akbaba 9.Sanal Gerçeklik 
Küresi(PLANETORYUM)

1.2.3.4.5.6.Türk halk müziğini,tü-
rün seçkin örneklerini dinleyerek 
izleyerek öğrenir.Halk müziğinin 
Türk kültürünün öz müziği olduğunu 
kavrar.  
7.8.Türk halk müziğinde ozan-aşık 
kültürünün önemini kavrar.Değer-
lerine saygı duymayı ve sevmeyi 
öğrenir.                             
9.Ses görüntü ve video kayıtlarıyla 
önde gelen Türk Halk müziği ozan-a-
şıklarını ve eserlerini tanır.(Okul 
ortamına yörenin aşık ve ozanları 
davet edilerek canlı kaynaktan ders 
ve kazanımının verilmesi önerilir.)

11.A. DİNLEME – 
SÖYLEME

11.A.6. Atatürk'ün 
sevdiği şarkı ve türkü-
lerden örnek eserler 
seslendirir.

1.Okul Etkinlik Salonları         
2.Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

1.2.Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkü-
lerden oluşturduğu repertuarı sunar.
(Oluşturulan repertuarın önerilen 
mekânlarda seslendirme etkinlikleri 
düzenlenmesi önerilir.)

11.A. DİNLEME – 
SÖYLEME

11.A.7.Müzik çalışma-
larını sergiler.

1.Okul Etkinlik Salonları         
2.Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

1.2.Yaptığı çalışmaları sergileyerek öz 
güven kazanır ve müzikal becerilerini 
geliştirir.Aldığı geri dönütlerle kendi-
ni değerlendirmeyi öğrenir.

11.B.MÜZİKSEL ALGI 
VE BİLGİLENME

11.B.1. Aksak ölçüleri 
tanır. 1.İzmit Belediyesi Ritm Grubu

1.Grupla ritm çalışması yapar.
Birlikte çalışmayı öğrenir ve önemini 
kavrar.5/8'lik ve 7/8'lik aksak ölçüleri 
dinleyerek,  gözleyerek ve yaparak 
öğrenir.Ritm duygusunu geliştirir.
(Dans ve folklor gösterilerinin takip 
edilmesi öğrencilerin bu tür etkinlik-
lerle buluşturulması önerilir.)

11.C.MÜZİKSEL 
YARATICILIK

11.C.3.Müzikle ilgili 
araştırma ve çalışma-
larında bilişim tekno-
lojilerinden yararlanır.

1.İzmit Stüdyo Verit Musıc (Emin Verit)
2.Live Art Stüdyo (Burhan Murat Erdem)              
3.Okul Bilgisayar Odaları”

1.2.3.Müzik yapımında kullanılan 
teknoloji ve bilişim araçlarını tanır.Bi-
lişim teknolojilerini müzik yapımında 
kullanır.(üretme,kaydetme vb.)
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11.D.MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

11.D.1. 19. yüzyıl Türk 
müziğinin genel özel-
liklerini açıklar.ç) 19. 
yüzyıl bestecilerinin 
eserlerinden örnekler 
tanır.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          
7.Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Sosyal 
Yaşam Merkezi            

1.Ders ön hazırlığı yapılarak ses, 
görüntü ve video kayıtlarıyla 
19.yüzyıl Klasik Türk müziği ve Türk 
halk müziği tarihsel sürecini öğrenir.
Dönemin önemli müzik şahsiyetle-
rini,eserlerini ve dönem padişahla-
rının müzikle olan ilişkisini kavrar.          
2.3.4.5.6.7.Konser etkinlikleriyle 
K.Türk müziği ve Türk halk müziği 
repertuarını geliştirir..Kendi kültürü-
nün müziğini tanır.

11.D.MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

11.D.2. Ozanların ve 
aşıkların Türk Halk 
müziğine katkılarını 
açıklar.

1.Aşık Nuri Çırağı         
2.Ozan İbrahim Akbaba 
3.Okul Etkinlik Salonları 
4.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)

1.2.3.Yöre ozanları okul ortamına 
davet edilerek tanıtılır.Ozanlık aşıklık 
geleneğinin Türk halk müziğindeki 
yerini ve önemini kavrar.Türk halk 
müziğinin yaşayan bir değer olduğu-
nu fark eder.                             
4.Ders ön hazırlığı yapılarak ses ,gö-
rüntü ve video kayıtlarıyla Türk kültü-
rünün bir parçası olan Halk müziğini 
icracılarını ve derleyicilerini tanır.Halk 
müziğine katkılarını fark eder.

11.D.MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

11.D.3. Romantik Dö-
nem müziğinin genel 
özelliklerini açıklar.

1.Kocaeli Ünüversitesi Devlet Konservatuarı 
(çalgı yapım atölyesi )         
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          
7.Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Sosyal 
Yaşam Merkezi           
8.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)               

1.2.3.4.5.6.7.Konser etkinlikleriyle    
K. Batı müziğinin duyuşsal(Tonal) 
yapısısını fark eder ve içselleştirir.
Romantik  dönem eserlerini dinleyip 
izleyerek öğrenir.                       
8.Ders ön hazırlığı  sesli, görüntülü 
kayıtlar ve video kayıtlarıyla K.Batı 
müziğinde Romantik Dönem  sanat-
çılarını ve eserlerini tanır,ayırt eder.
Bildiği müzik türlerini değerlendirir,-
kendi beğenisini fark eder.

Müzik
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11.D.MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

11.D.4. 20. yüzyıldan 
günümüze Klasik Batı 
müziğinin gelişimini 
ve genel özelliklerini 
açıklar.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM) 
2.Sabancı Kültür Merkezi 
3.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
4.Osman Hamdi Bey Kültür Merkez                         
5.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
6.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi                          

1.2.3.4.5.6.Dinlediği konser etkin-
likleri ve kayıtlar aracılığıyla K.Batı 
müziğinin 20. yüzyıldan günümüze 
gelişimini  ve genel özelliklerini 
öğrenir ve farklılıkları ortaya koyar.
Dönem müziğinin önemli bestecile-
rini ve seçkin eserlerinden örnek-
leri tanır.(Konser etkinlikleri öncesi 
derste gerekli ön bilgilendirme 
yapılmalı konuyla ilgili hazırlanmış 
olan değerlendirme formları öğren-
cilere ulaştırılmalı ve sonrasında da 
mutlaka etkinliğin değerlendirmesi 
yapılmalıdır.Dersin  işlenişinin iyi bir 
ön hazırlıkla planetoryumda yapıl-
ması önerilir.) 

11.D.MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

11.D.6. Müzik biçim-
lerini (formlarını) ayırt 
eder.

1.Sabancı Kültür Merkezi 
2.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
3.Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi                       
4.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
5.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi           
6.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                     

1.2.3.4.5.6.Konser dinleti etkinlikleri 
ve ses görüntü kayıtlarıyla Türk mü-
ziği ve Batı müziği biçimlerini tanır.
Batı müziği ve Türk müziği biçimleri-
ni  duyuşsal etkilerini dikkate alarak 
ayırt eder.

11.D.MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

11.D.7. Atatürk'ün 
müzik eğitimi için 
yurt dışına gönderdiği 
sanatçıları ve onların 
eserlerini tanır.

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                     

1.Ses,görüntü ve video kayıtlarıyla 
Atatürk'ün sanat dalları içinde müzi-
ğe ve genel olarak sanat'a,sanatçıya 
verdiği önemi fark eder ve kavrar.
Türk Beşleri olarak isimlendirilen 
sanatçıları ve eserlerini dinleyerek  
öğrenir.

11.D.MÜZİK KÜL-
TÜRÜ

11.D.8. Çalgı türlerini 
tanır.(Türk müz. ve 
Batı müz.)

1.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                     
2.Kocaeli Ünüversitesi Devlet Kon-
servatuarı (çalgı yapım atölyesi )                               
3.Ko-mekMehmet Ali Paşa Kurs Merkezi 
(Bağlama yapımı)                      
4.Burhan Çeşni Ud Atölyesi 
5.Ko-mek Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi 
Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(bağlama 
yapım)                         
6.Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdür-
lüğü(Belediye)  

1.Sesli,görüntülü kayıtlar ve video 
kayıtlarıyla Türk  müziği ve Klasik 
Batı müziğinde kullanılan çalgıları 
tanır,farlılıkları fark eder. 
2.3.4.5.6.Çalgıların  farklı ses özel-
liklerini, yapım aşamalarını görüp 
dinleyerek yaşayarak  öğrenir ve ayırt 
eder.

11. sınıf
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Müzik

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

12.A. DİNLEME – 
SÖYLEME

12.A.2. Marşlarımızı 
anlamlarına uygun 
seslendirir.

1.Okul Etkinlik Salonları         
2.Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

1.2.Öğrendiği marşları uygun mekân 
ve ortamlarda en doğru ve etkili 
şekilde seslendirme sorumluluğunu 
alır.Öğrendiği kahramanlık türküsü 
ve marşların aracılığıyla milli değerle-
rini fark eder.Vatan,millet sevgisini 
duyumsar ve içselleştirir.(Dersle ilgili 
tüm çalışmalar tamamlandıktan 
sonra marş'ın seslendirilmesi ile ilgili 
etkinliklerin bu mekânlarda  planlan-
ması önerilir.)

12.A. DİNLEME – 
SÖYLEME

12.A.4. Müzik 
çalışmalarını sergiler.

1.Okul Etkinlik Salonları         
2.Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

1.2.Öğrendiği şarkı,marş,türkü for-
mundaki eserleri yönetir ve seslen-
dirir.Kendini sınırlarını fark eder ve 
özgüven kazanır.

12.B. MÜZİKSEL ALGI 
VE BİLGİLENME

12.B.3. Aksak usulleri/
ölçüleri tanır. 1.İzmit Belediyesi Ritm Grubu

1.Grupla ritm çalışması yapar.
Birlikte çalışmayı öğrenir ve önemini 
kavrar.9/8lik, 10/8'lik,12/8'lik aksak 
ölçüleri izleyerek yaparak öğrenir.
Ritm duygusunu geliştirir.(Dans ve 
folklor gösterilerinin takip edilmesi 
öğrencilerin bu tür etkinliklerle 
buluşturulması önerilir.)

12. C. MÜZİKSEL 
YARATICILIK

12.C.3. Müzikle ilgili 
araştırma ve çalışma-
larında bilişim tekno-
lojilerinden yararlanır.

1.Okul Bilgisayar Odası 
2.Live Art Stüdyo (Burhan Murat Erdem)           
3.İzmit Stüdyo Verit Musıc (Emin Verit)

1.2.3.Müzik yapımında kullanılan 
teknoloji ve bilişim araçlarını tanır.Bi-
lişim teknolojilerini müzik yapımında 
kullanır.(üretme,kaydetme vb.)
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12. sınıf

12.D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

12.D.1. Türk müziği 
eserlerini dinleyerek 
dağarcık oluşturur.

1.Sabancı Kültür Merkezi 
2.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
3.Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi                       
4.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
5.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi           
6.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                     
7.Okul Etkinlik Salonu               

1.2.3.4.5.Türk halk müziği ve K.Türk 
müziği türünde seçkin örnekleri 
dinleyerek izleyerek öğrenir.Öğren-
diği Halk müziği ve K.Türk müziği 
formunda eserlerden arşiv oluşturur.
Bu türlere ait eser örnekleriyle dinleti 
etkinlikleri oluşturur.              
6.7.Yapılan ön hazırlıkla Türk müziği 
türünde eserlerden repertuar oluştu-
rulur ve dinleti etkinlikleriyle tanıtılır.

12.D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

12.D.2. Çoksesli Türk 
müziği ve Klasik Batı 
müziğinden seçkin 
eserler dinler.

1.Sabancı Kültür Merkezi 
2.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
3.Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi                       
4.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
5.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi          
6.Okul Etkinlik Salonu  7.Sanal Gerçeklik 
Küresi(PLANETORYUM)                       

1.2.3.4.5.6.Çok sesli Türk müziği ve 
K. Batı  müziği seçkin örneklerini  
konser etkinlikleriyle dinleyerek, 
izleyerek ve yaşayarak öğrenir.Batı 
müziği farklı formlarını tanır.        
7.K.Batı müziğinin farklı formları ders 
ön hazırlığı yapılarak görüntülü ve 
sesli kayıtlarla mekânda izlenir.. Batı 
müziği formlarının seçkin örnek-
leri ve çok sesli Türk müziği seçkin 
örneklerinden oluşan ses ve görüntü 
kayıtları izleme ve dinleti etkinlikle-
riyle konu kazanımları pekiştirilir.

12.D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

12.D.4. Ülkemizdeki 
Batı müziği yorumcu-
larına örnekler verir.

1.Sabancı Kültür Merkezi 2.Süleyman Demi-
rel Kültür Merkezi                          
3.Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi                       
4.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
5.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi          
6.Okul Etkinlik Salonu  7.Sanal Gerçeklik 
Küresi(PLANETORYUM)                       

1.2.3.4.5.6.Konser ve dinleti etkinlik-
lerinden  yararlanarak ülkemizdeki 
Batı müziği yorumcularını tanır.                               
7.Ders ön hazırlığıyla ve sesli  görün-
tülü  kayıtlarla Batı müziği yorum-
cuları ve  seçilmiş müzik örnekleri 
planetoryumda tanıtılır.
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12.D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

12.D.5. 20. yüzyıldan 
günümüze Türk müzi-
ğinin genel özellik-
lerini açıklar.c) 20. 
yüzyıldan günümüze 
bestecilerin eserlerin-
den örnekler tanır.

1.Sabancı Kültür Merkezi 
2.Süleyman Demirel Kültür Merkezi                          
3.Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi                       
4.Adnan Menderes Kültür Merkezi               
5.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi          
6.Okul Etkinlik Salonu  
7.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)                       

1.2.3.4.5.6.Konser ve dinleti etkin-
likleriyle  K.Türk müziği ve Türk halk 
müziği repertuarını geliştirir,kendi 
kültürünün müziğini tanır.           
7.20.yüzyıldan günümüze Türk 
müziği sesli ve görüntülü kayıtlardan 
yararlanılarak tanıtılır.20.yüzyıl Klasik 
Türk müziği ve Türk halk müziği 
tarihsel sürecini öğrenir.Dönemin 
önemli müzik şahsiyetlerini tanır. 

12.D. MÜZİK 
KÜLTÜRÜ

12.D.6. Türk müziği 
besteci ve yorumcula-
rını tanır.

1.Sabancı Kültür Merkezi 
2.Süleyman Demirel Kültür Merkezi              
3.Sanal Gerçeklik Küresi(PLANETORYUM)       
4.Aşık Nuri Çırağı         
5.Ozan İbrahim Akbaba 

1.2.3.Konser,dinleti etkinlikleri,hazır-
lanmış olan sesli ve görüntülü kayıt-
lar yardımıyla Türk müziği besteci ve 
yorumcularını tanır. 
4.5..Aşık kültürünün yaşayan örnek-
leriyle geçmiş ve bugün arasında 
bağ kurar.Kendi kültürünü ve mü-
ziğini tanır.(Okul ortamına yörenin 
aşık ve ozanları davet edilerek canlı 
kaynaktan ders ve kazanımların veril-
mesi önerilir.)

Müzik 12. sınıf
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Matematik

Matematik

9. sınıf

10. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

DENKLEMLER VE 
EŞİTSİZLİKLER

9.3.4.1 Oran ve orantı 
kavramını kullanarak 
problem çözer.

TSE
T.C. Bayrak Kanunu ve TSE ebatlarına 
göre Türk Bayrağı ölçülerinde oran 
orantı kullanımının önemini kavrar.

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

OLASILIK
10.1.2.2 Olasılık kavra-
mı ile ilgili uygulama-
lar yapar.

Ford Otosan

Otomobil tasarımında aracın arıza 
(hava, yol durumu, kullanım şekli vb.) 
çıkarabilme olasılığını tahmin eder 
ve onu modelleyebilmemizi sağlar.
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Matematik 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

TRİGONOMETRİ

11.1.2.1 Trigonometrik 
fonksiyonları birim 
çember yardımıyla 
açıklar.

Sanal Gerçeklik Küresi
(Planetaryum)

Gök cisimlerinin birbirine göre ko-
numlarını gözlemler. 
Yörünge hesaplamalarında trigono-
metri kullanımının önemini kavrar.

TRİGONOMETRİ
11.1.2.4 Trigonometrik 
fonksiyon grafiklerini 
çizer.

Kocaeli Bilim Merkezi

Ses Spektrogramı’ndaki verilerin, 
sinüs ve kosinüs fonksiyonları ile 
grafiksel olarak tekrarlanan bir dalga 
düzeninde hareket ettiğini açıklar.

FONKSİYONLARDA 
UYGULAMALAR

11.3.2.1 İkinci dere-
ceden bir değişkenli 
fonksiyon grafiğini 
çizerek yorumlar

Osmangazi Köprüsü
3D Yazılım Merkezi

Düzgün bir doğru parçasının ucun-
dan tutarak bükülmesiyle oluşan, 
kolları aşağı ya da yukarı olan, bir 
eğri olduğunu kavrar. Asma köprü-
lerde tabanı ana halata bağlayan 
yardımcı halatların uzunluklarını 
hesaplar.
Dijital ortamda parabol şeklini 
program yardımıyla çizip ,üç boyutlu 
olarak şeklini oluşturabilir.
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Matematik 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

ÜSTEL VE 
LOGARİTMİK 

FONKSİYONLAR

12.1.3.2 Üstel ve lo-
garitmik fonksiyonları 
gerçek hayat durum-
larını modellemede 
kullanılır.

Ford Otosan

Araçların aerodinamiğine bakarak 
hızlarındaki değişime göre yakıt 
tüketimini hesaplar.
Araçta amortisör hareketini fonksi-
yonla ifade eder. 
Yolda bulunan belli bir derinlikteki 
çukurun, araçta oluşturabileceği 
titreşim katsayısını hesaplar.

TÜREV
12.5.2.1 Türev kav-
ramını açıklayarak 
işlemler yapar.

Sanal Gerçeklik Küresi
(Planetaryum)

Dünya’nın Güneş etrafında dönerken 
izlediği elips şeklindeki yörüngede 
Güneş’e yaklaştığı ve Güneş’ten 
uzaklaştığı her bir noktada kütle 
çekiminden kaynaklanan anlık hızı 
bulur.

İNTEGRAL 12.6.2.4 Belirli integral 
ile alan hesabı yapar. Yuvacık Barajı

Barajın arkasındaki suyu koordinat  
düzlemde  bir fonksiyona modelle-
yerek barajda ne kadar su olduğunu 
hesap eder.
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Coğrafya

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.1. Doğa ve insan 
etkileşimini örneklerle 
açıklar.

Kartpe Maşukiye Köyü /Ballıkayalar Tabiat 
Alanı/

Mekânı gezerek  ve gözlem yaparak 
doğa sevgisini güçlendirir. Doğa-in-
san etkileşiminde, doğaya karşı 
gösterilmesi gereken duyarlılığın fark 
edilmesinde yardımcı olur. İki grup 
oluşturulur. Birinci gruptan insanın 
doğa üzerindeki olumlu etkisi, ikinci 
gruptan ise olumsuz etkisi üzerine 
en az 5’er madde yazmaları istenir.
Gezi boyunca bu maddeler karşılıklı 
tartışılarak doğa- insan etkileşimini 
içselleştirir.

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.3. Coğrafya bilimi-
nin gelişimini açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi /Güneş Sistemi /Tarih 
Koridoru

Mekânda tarih koridorunu gezerken 
coğrafyaya katkıda bulunan bilim 
adamlarını ve coğrafya biliminin 
gelişimini gözlemler.

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.4. Dünya’nın şekli 
ve hareketlerinin etki-
lerini değerlendirir.

Kocaeli Bilim Merkezi /Güneş Sistemi /Mev-
simerin oluşumu

Bilim merkezinde Güneş Sistemini, 
Dünya’nın Güneş çevresindeki hare-
ketini ve bu hareket sırasında yerin 
Güneş karşısında konum değiştirme-
sini gözlemler.

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.5. Koordinat siste-
mini kullanarak zaman 
ve yere ait özellikler 
hakkında çıkarımlarda 
bulunur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Harita Şube 
Müdürlüğü  Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü

Mekânda  haritalar üzerindeki koor-
dinat sistemini kullanarak zaman ve 
yere ait hesaplamalar yapar. Günlük 
hayatta kullandığımız adres bilgileri-
ni harita üzerinde uygulamalı olarak 
gösterir. İki nokta arasında ki en kısa 
ve alternatif yolları  hesaplar.
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9. sınıf

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.6. Bilgileri ha-
ritalara aktarmada 
kullanılan yöntem ve 
teknikleri açıklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Harita Şube 
Müdürlüğü  Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kent Bilgi 
Sistemi uygulamalarından yararlana-
rak harita üzerinde doğal ve beşeri 
unsurlara ait bilgilerin nasıl toplandı-
ğı, sisteme işlendiği, analiz edilerek 
kullanıcıya sunulduğunu gözlemler.
Öğrencilerden uygulamaya yönelik 
örnekler vermeleri ve/veya başka ne 
gibi unsurların haritalara aktarıla-
bileceğine yönelik kısa bir rapor 
hazırlamaları istenir.

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.7. Haritalarda yer 
şekillerinin göste-
riminde kullanılan 
yöntem ve teknikleri 
açıklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Harita Şube 
Müdürlüğü  Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü

Mekânda uydu görüntüleri  ve hava 
fotoğraflarından yararlanılarak harita 
üzerinde dağ , tepe ,akarsu,göl deniz 
gibi doğal unsurların hangi yöntem-
ler ve şekillerle gösterildiği, harita 
üzerinde bir nokta seçilerek o nok-
taya ait bilgilere göre seçili noktaya 
ulaşma yöntemleri  ve başka bir seçili 
noktaya ait bilgilerin tahmin edilme-
sini uygulamalı olarak gösterir.

9.1 DOĞAL SİSTEM-
LER

9.1.8. Atmosferin 
katmanları ve özellik-
leri ile hava olaylarını 
ilişkilendirir.

Tübitak Bilim Merkezi/Kocaeli Bilim Merkezi

Dünya’nın oluşumu sırasında 
atmosferin nasıl meydana geldiği ve 
etkilerinin neler olduğunu gözlem-
ler. Atmosfersiz bir ortamda nelerin 
değişeceğini tahmin eder.

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.9. Örneklerden 
yararlanarak hava 
durumu ile iklim 
özelliklerini etkileri 
açısından karşılaştırır.

Kocaeli Metoroloji Müdürlüğü

Hava olaylarına yönelik tahmin ça-
lışmalarını izler ve bu alanda çalışan 
bilim insanları hakkında bilgi sahibi 
olur.

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.10. İklim eleman-
larının oluşumunu ve 
dağılışını açıklar.

Kocaeli Metoroloji Müdürlüğü

İklimi oluşturan elemanlar hakkın-
da bilgi alarak iklim elemanlarının 
oluşumu kavrar. O anda havadaki 
Sıcaklık, Basınç, Rüzgar gibi iklim 
elemanlarını Termometre, Barometre 
ve Animotetre kullanarak ölçer ve 
not alır. Farklı mekânlarda ve zaman 
dilimlerinde  yapılan ölçümlerin 
farklılığını gözlemler.
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9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.11. Yeryüzündeki 
farklı iklim tiplerinin 
özellikleri ve dağılışları 
hakkında çıkarımlarda 
bulunur

Kocaeli Metoroloji Müdürlüğü

Kocaeli’nin iklim özelliklerinden yola 
çıkarak yeryüzünün farklı bölgelrin-
de benzer veya farklı iklim tiplerinin 
neler olduğunu bu iklim tiplerinin 
oluumunda nelerin etkili olduğnu 
iklim verilerinden yararlarak bulur.

9.1 DOĞAL 
SİSTEMLER

9.1.12. Türkiye’de gö-
rülen iklim tiplerinin 
özellikleri hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

Kocaeli Metoroloji Müdürlüğü/İzmit

İklim verilerini analiz ederek farklı ik-
lim tipleri hakkında bilgi sahibi olur. 
Kocaeli’nin ikliminden yola çıkarak 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşa-
nan iklimler hakkında yorum yapar.

9.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

9.2.1. Yerleşmelerin 
gelişimini etkileyen 
faktörleri analiz eder

Aşıklar Tepesi İzmit Kıyı Kesimi İzmit Şehir 
Merkezi/Körfez Tüpraş /Körfez Evyaport 
Limanı

Aşıklar Tepesi’ne yolculuk boyunca 
yereşmelerle ilgili  tarım, alanları 
meyve bahçeleri, hayvancılık faali-
yetleri ile ilgili gözlem yapar tepeye 
vardığında şehrin genel görünümde 
etkili olan sanayi kuruluşlarının yerini 
keşfeder. Şehrin gelişmesi üzerinde 
etkisini tartışır.

9.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

9.2.2. Yerleşme doku 
ve tiplerinin oluşu-
munda etkili olan 
faktörleri örneklerle 
açıklar.

İzmit Şehir Merkezi /Aşıklar Tepesi /Gölcük 
Seyir Terası

İzmit İlçesi’nin genel görünümünden 
yola çıkarak yerleşmelerin geliş-
mesinde etkili olan fiziki ve beşeri 
faktörleri gözlemler.

9.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

9.2.3. Türkiye’de yer-
leşmelerin dağılışını 
etkileyen faktörleri 
örneklerle açıklar.

Aşıklar Tepesi /Gölcük Seyir Terası

Aşıklar Tepesi’nden şehrin genel 
görümü hakkında gözlem yapar. Bu 
gözlemlerden yola çıkarak yerleşme-
yi sınırlandıran faktörleri tartışır.

9.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

9.2.4. Türkiye’deki 
yerleşim birimlerini 
idari fonksiyonlarına 
göre ayırt eder

İzmit Şehir Merkezi/ Aksığın Köyü/Bağırganlı 
Köyü

İzmit Merkezi’nden yola çıkarak 
yerleşmelerin farklılığına etki eden 
faktörleri gözlemler. Gözlemlerden 
yola çıkarak yerleşmelerin idari 
fonksiyonunu etkileyen etmenleri 
farkeder.

9.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

9.3.1. Dünyadaki farklı 
bölge örneklerini, özellik-
leri ve bölge belirlemede 
kullanılan kriterler açısın-
dan değerlendirir.

 Evyaport Limanı/Gebze Sanayi Bölgesi /
Kandıra Tarım Alanları

Kocaeli’nin gelişmesinde ve sanayi 
bölgesi olmasında etkili olan sanayi 
kuruluşlarına giderek bölgedeki etkilerini 
belirler. Örnek alanlardan yola çıkarak 
bölge belirlemede etkili olan kriterlerin 
neler olduğunu tartışır.

Coğrafya
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9.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

9.3.2. Bölge sınırlarının 
amaca göre değişe-
bilirliğini örneklerle 
açıklar.

Sekapark Deniz Kıyısı /Yeni Cuma Cami 
Çevresi

Mekânda gezerek bulunulan alanın 
daha önce deniz olduğunu ve 
zamanla denizin doldurularak kıyı 
haline nasıl getirildiği gözlemler. Yeni 
Cuma Camisi’nin deniz kıyısında yer 
alırken nasıl kıyıdan içerlerde kaldığı 
bilgisi alır. Geçmiş ve günümüz 
arasında bağlantı kurarak bölge sınır-
larının amaca göre değişebileceğini 
farkeder.

9.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

9.3.3. Harita kulla-
narak çeşitli coğrafi 
kriterlerle belirlenmiş 
bölgelerde bulunan 
ülkeleri sınıflandırır.

Aşıklar Tepesi /Gölcük Seyir Tepesi

Seyir Tepesi’nden yolculuk boyunca 
gözlemlerini ve tepeye ulaştığında 
şehrin genel görünümünü gözlem-
lerine dayanarak dilsiz bir harita 
üzerine işler. Dilsiz haritası üzerinde 
belirlenen ortak kriterlere göre yeni, 
daha küçük bölge sınırları oluşturur. 
Kendi deneyiminden yola çıkarak 
bölge sınırlarının nasıl oluşturuldu-
ğunu analiz eder.

9.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

9.4.1. İnsanların doğal 
çevreyi kullanma bi-
çimlerini örneklendirir

Aşıklar Tepesi İzmit Körfezi Kıyısı ve Osman-
gazi Köprüsü /Tüpraş/Dubaiport Limanı/nuh 
çimento fabrikası/ Dilovası Sanayi Bölgesi

İnsan-doğa ilişkisini gösteren 
mekânlardan yola çıkarak, doğa-
dan nasıl yararlanıldığı konusunda 
kavram ağlarını oluşturur. Gözlem-
lerden yararlanarak, insanların doğal 
ortamdaki farklı faaliyetleri belirler 
ve bunların Dünya’nın hangi bölgele-
rinde neden yapıldıkları sorgular.

9.4. ÇEVRE VE TOP-
LUM

9.4.2. Doğal ortamda 
insan etkisiyle meyda-
na gelen değişimleri 
sonuçları açısından 
değerlendirir.

İzmit Körfezi Kıyısı/İzaydaş

Özelikle sanayi alanlarına yapılan 
gözlemlerden  hareketle doğa-insan 
etkileşiminden kaynaklanan risklere 
değinilir.
İnsanların doğal ortam üzerinde ger-
çekleştirdikleri değişimlerde, doğaya 
karşı duyarlı olmalarının gerekliliği 
farkeder.

9. sınıf
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Coğrafya

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.1. Dünya’nın 
tektonik oluşumunu 
açıklar.

Kocaeli Deprem Müzesi

Deprem Müzesi’nde sırasıyla yer alan 
aşamaları gözlemler. Dünya’nın tek-
tonik oluşumunu ile ilgili bilgi edinir.
vDünya’nın iç yapısı ile ilgili temel 
bilgiler alır. Levha tektoniği kuramına 
dikkat eder. Türkiye’nin jeolojik geç-
mişine değinilir. Türkiye’nin tektoniz-
masına yer verilir.Tektonik olayların 
sonucu olan 17 Ağustos depremi 
hakkında bilgi edinir.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.2. Jeolojik 
zamanların özellikle-
rini tektonik olaylarla 
ilişkilendirerek açıklar.

Kocaeli Deprem Müüzesi/Kocaeli Bilim 
Merkezi

Jeolojik zamanların özelliklerine yer 
verilirken Türkiye’nin jeolojik geçmi-
şine değinilir. Türkiye’nin tektonizma-
sına yer verilir.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.3. İç kuvvetleri; 
yer şekillerinin oluşum 
sürecine etkileri açı-
sından açıklar.

Kocaeli Planetaryum/Sanal Gerçeklik Küresi

Dünya’nın oluşumundan günümüze 
kadar geçen süreçte, yer şekillerinin 
oluşum süreçlerini anlatan kısa film 
sanal gerçeklik küresinde 3 boyutlu 
olarak izlenir.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.4. Kayaçların 
özellikleri ile yeryüzü 
şekillerinin oluşum sü-
reçlerini ilişkilendirir.

Kocaeli Bilim Merkezi

Bilim Merkezi’nde bulunan Dinamik 
Dünya bölümünde yer alan kayaçla-
rın sergilendiği alanda gözlem yapar. 
Kayaçların oluşum süreçleri ve türleri 
hakkında bilgi alır. Farklılık ve ben-
zerlikleri karşılaştırarak çıkarımlarda 
bulunur. Kayaçların özellikleri ile 
yeryüzü şekillerinin oluşum süreçle-
rini ilişkilendirir. Kayaçların kullanım 
alanlarına yönelik örnekler verir.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.5. Türkiye’deki yer 
şekillerinin oluşum 
sürecine iç kuvvetlerin 
etkisini açıklar

Kocaeli Bilim Merkezi

Bilim Merkezi'nde Dinamik Dünya 
bölümünde yer alan Dünya'nın iç 
yapısını oluşturan çekirdek mantoyu 
yakından inceler. Dünya'nın iç yapısı-
nın iç kuvvetler üzerindeki etkilerine 
değinilir.Tüm bu süreçlerin birbirle-
riyle olan ilişkisini farkeder.
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10. sınıf

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.6. Dış kuvvetleri 
yer şekillerinin oluşum 
sürecine etkileri açı-
sından açıklar.

Kefken Adası /Paşasuyu Doğal Yaşam Vadisi/
Serindere Kanyonu/Bayramoğlu Yarımadası

Dış kuvvetlerin oluşturduğu yer 
şekillerini canlı olarak görür ve yer 
şekillerinin oluşum sürecine etkisine 
değerlendirmelerde bulunur.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.7. Türkiye’deki yer 
şekillerinin oluşum 
sürecine dış kuvvetle-
rin etkisini açıklar.

Kefken Adası/Aksığın Köyü Mağarsı/Maşu-
kiye vadisi/Nüzhetiye şelalesi/Bayramoğlu 
Yarımadası

Örnek yer şekillerinden yola çıkarak 
Türkiye’de bulunan yer şekilleri 
hakkında bilgi sahibi olur. Bu yer 
şekillerinin oluşumunda etkili olan 
faktörleri bölgesel özelliklerine göre 
değerlendirir.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.8. Türkiye’deki 
ana yer şekillerini 
temel özellikleri ve 
dağılışları açısından 
değerlendirir.

Menevşe Yaylası/Kefken Pembe Kayalar/Ma-
şukiye Vadisi/Bayramoğlu Yarımadası

Kocaeli’de bulunan yer şekillerinin 
özelliklerini kavrar. Türkiye’deki ana 
yer şekillerini temel özellikleri ve 
dağılışları açısından değerlendirir. 
Dağ, ova ve platolar ele alınır.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.9. Yeryüzündeki 
su varlıklarını özellik-
lerine göre sınıflan-
dırır.

Yuvacık Baraj Gölü/Denizli Göleti/Nüzhetiye 
Şelalesi

Yeryüzündeki su varlıklarının oluşu-
munu, türlerini, beslenme kaynakla-
rını özelliklerine göre değerlendirir.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.10. Türkiye’deki 
su varlıklarının genel 
özelliklerini ve dağılı-
şını açıklar.

Yuvacık Baraj Gölü/Denizli Göleti/Nüzhetiye 
Şelalesi

Örnek su kaynaklarından yola çıkarak 
Türkiye’deki su varlıklarının genel 
özelliklerini ve dağılışına dikkat eder.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.11. Türkiye’deki 
su varlığını verimli kul-
lanmanın ekonomik, 
sosyal ve kültürel etki-
lerini değerlendirir.

Yuvacık Baraj Gölü/Denizli Göleti/Nüzhetiye 
Şelalesi

Türkiye’deki su varlığını verimli 
kullanmanın ekonomik, sosyal ve 
kültürel etkilerini değerlendirir. Su 
kaynakları içinde denizlerimizin 
potansiyeli ve ülkemiz için önemi 
üzerinde durulur. Su kaynaklarımızın 
sürdürülebilir kullanımı için bireylere 
düşen sorumluluklara değinilir.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.12. Yeryüzündeki 
toprak çeşitliliğini 
oluşum süreçleri ile 
ilişkilendirir.

TEMA Kocaeli Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini 
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.
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10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.13. Türkiye’deki 
toprakların dağılışını 
etkileyen faktörler 
ile toprak tiplerini 
ilişkilendirir.

TEMA Kocaeli Türkiyede Toprak tipleri ve dağılışı 
hakkında bilgi sahibi olur.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.14. Türkiye top-
raklarının kullanımını 
verimlilik açısından 
değerlendirir.

TEMA Kocaeli

Tema hakkında bilgi edinir.Türkiye 
topraklarının kullanımını verimlilik 
açısından değerlendirir. Türkiye’de 
erozyonun etkisine dikkat eder. 
Gelecek nesillere daha yaşanabilir 
bir ülke bırakabilmek için toprakları-
mızın korunmasında neler yapılması 
gerektiğini analiz eder.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.15. Bitki topluluk-
ları ve türlerini genel 
özelliklerine göre sınıf-
landırır.

Darıca Hayvanat Bahçesi/Ormanya Tabiat 
Parkı

Bitki  türlerini gözlemler ve genel 
özellikleri hakkında bilgi alır. Göz-
lemlerinden yola çıkarak bitki türleri 
arasındaki farka dikkat eder.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.16. Bitki toplu-
luklarının dağılışı ile 
iklim ve yer şekillerini 
ilişkilendirir

Darıca Hayvanat Bahçesi/Ormanya Tabiat 
Parkı

Bitki topluluklarının dağılışında 
etkili olan faktörlerin neler olduğuna 
dikkat eder. Bitkilerin yetişme koşul-
larına iklim ve yer şekillerinin etkisini 
analiz eder.

10.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

10.1.17. Türkiye’deki 
doğal bitki toplulukla-
rının dağılışını yetişme 
şartları açısından 
analiz eder

Darıca Hayvanat Bahçesi/Ormanya Tabiat 
Parkı

Bitki türlerinin yetişme koşullarından 
elde ettiği bilgilere dayanarak Tür-
kiye’deki doğal bitki topluluklarının 
dağılışını yetişme şartları açısından 
analiz eder. Türkiye’deki endemik 
ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve 
korunması gerekliliği üzerinde durur.

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.1. İstatistiki 
verilerden yararlana-
rak nüfus özellikleri 
ve nüfusun önemi 
hakkında çıkarımlarda 
bulunur.

Kocaeli Nüfus Müdürlüğü/Kocaeli TÜİK

Kurum hakkında bilgi alır ve kuru-
mun yaptığı işlerin nüfusun üzerinde 
önemi hakkında çıkarımlarda bulu-
nur. Nüfus artış ve azalışının olumlu 
ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler 
üzerinden yorum yapar.

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.2.İstatistiki veriler-
den yararlanarak dünya 
nüfusunun tarihsel sü-
reçteki değişimine ilişkin 
çıkarımlarda bulunur.

Kocaeli Nüfus Müdürlüğü/Kocaeli TÜİK

Geçmiş nüfus verilerinden yararlanarak 
tarihsel süreç içinde nüfüs değişimi 
hakkında bilgi edinir. Nitelikli genç 
nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi 
vurgulanır.

Coğrafya
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10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.3. Nüfusun dağı-
lışı üzerinde etkili olan 
faktörler ile dünya 
nüfusunun dağılışını 
ilişkilendirir

Kocaeli Nüfus Müdürlüğü/Kocaeli TÜİK

Kocaeli'nin nüfus yapısı hakkında 
bilgi alır. Nüfus artış hızı ile ülkelerin 
kalkınması arasındaki ilişkiye dikkat 
eder. 

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.4. Nüfus piramit-
lerinden hareketle 
nüfusun yapısıyla ilgili 
çıkarımlarda bulunur.

Kocaeli Nüfus Müdürlüğü/Kocaeli TÜİK
Kocaeli'nin nüfus bilgilerini kulla-
narak nüfus piramidi oluşturur ve 
nüfusun yapısıyla ilgili yorum yapar.

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.5. Türkiye’de nü-
fusun tarihsel seyrini 
sosyal ve ekonomik 
faktörler açısından 
değerlendirir

Kocaeli Nüfus Müdürlüğü/Kocaeli TÜİK

Nüfusun değişmesinde etkili olan 
olumu ve olumsuz faktörlerin neler 
olduğunu tartışır. Türkiye’de nüfusun 
tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik 
faktörler açısından değerlendirir.

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.6. Türkiye’de 
nüfusun dağılışını, 
nüfusun dağılışında 
etkili olan faktörler 
açısından değerlen-
dirir.

Kocaeli Nüfus Müdürlüğü/Kocaeli TÜİK

Türkiye’de nüfusun dağılışı ile ilgili 
bilgi edinir. Nüfusun dağılışında etkili 
olan faktörleri olumlu ve olumsuz 
etkileri açısından değerlendirir. 

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.7. Güncel veri-
lerden yararlanarak 
Türkiye nüfusunun 
yapısal özelliklerini 
analiz eder.

Kocaeli Nüfus Müdürlüğü/Kocaeli TÜİK

Türkiye nüfusunun yapısal özellikle-
rini  güncel verilerden yola çıkarak  
analiz eder. Türkiye nüfusunun 
cinsiyet yapısına  toplumsal cinsiyet 
adaleti ve eşitliğine değinilir. Ülke-
lerin gelişmelerinde genç nüfusun 
etkisini farkeder.

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.8. Tarihî metin, 
belge ve haritalardan 
yararlanarak dünyada-
ki göçlerin nedenleri 
ve sonuçları hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

Kocaeli İl Göç İdaresi
Göç kavramı hakkında bilgi sahibi 
olur. Kocaeli'nin nüfusunda göçlerin 
etkisini farkeder.

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.9. Türkiye’deki 
göçleri sebep ve 
sonuçları açısından 
değerlendirir.

Kocaeli İl Göç İdaresi

Güncel mülteci göçleri ile ilgili bilgi 
alır ve göçe neden olan beşeri ve do-
ğal unsurların neler olduğunu analiz 
eder. Göçün mekânsal sonuçlarını 
farkeder.

10. sınıf
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10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.11. Ekonomik 
faaliyetleri temel 
özelliklerine göre ayırt 
eder.

Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası

Güncel verilerden yararlanarak 
birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve 
beşincil ekonomik faaliyetler hakkın-
da çıkarımlarda bulunur.

10.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

10.2.12.Ekonomik 
faaliyet türlerinin 
oransal dağılımına iliş-
kin verileri, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyle-
riyle ilişkilendirerek 
çıkarımda bulunur.

Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası

Ulaşım ve iletişimin ekonomik faali-
yetler üzerindeki etkilerini farkeder. 
İlimizdeki ekonomik faaliyet alan-
larını yakından uzağa ilkesine göre 
gelişmişlik düzeyleri ile ilişkilendirir.

10.3. KÜRESEL OR-
TAM: BÖLGELER VE 

ÜLKELER

10.3.1. Uluslararası 
ulaşım hatlarını bölge-
sel ve küresel etkileri 
açısından analiz eder.

Hereke  /Osman Gazi Köprüsü /Evyaport  
Limanı/Dubaiport Limanı

Osman Gazi Köprüsü'nün bölgesel 
etkilerine değinilir.Hereke Bölge-
si'nde karayolu, demiryolu ve deniz 
yolu ulaşımlarının etkisini farkeder. 
Limanların bölgesel ve küresel etkile-
rini farkeder.

10.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

10.4.1. Afetlerin 
oluşum nedenlerini ve 
özelliklerini açıklar.

Kacaeli AFAD/ Kocaeli Deprem Müzesi

AFAD kuruluşu ve özellikleri hakında 
bilgi edinir. Afetlerin oluşum neden-
lerini ve özellikleri hakkında yerinde 
bilgi alır.

10.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

10.4.2. Afetlerin 
dağılışları ile etkilerini 
ilişkilendirir.

Kacaeli AFAD/ Kocaeli Deprem Müzesi
Afetlerin dağılışları ile doğal ve 
beşeri unsurlar üzerindeki etkilerini 
kavrar.

10.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

10.4.3. Türkiye’deki 
afetlerin dağılışları ile 
etkilerini ilişkilendirir

Kacaeli AFAD/ Kocaeli Deprem Müzesi
Türkiye’de, başta deprem olmak 
üzere afetlerin dağılışları ile etkileri 
hakkında bilgi sahibi olur.

10.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

10.4.4. Afetlerden 
korunma yöntemlerini 
açıklar.

Kacaeli AFAD/ Kocaeli Deprem Müzesi

Afet bilinci oluşturma, afetlerden 
korunma yöntemleri, afet öncesi ve 
sonrasında yapılması gerekenleri uy-
gulamalı olarak öğrenir. Ülkemizde 
depremler başta olmak üzere, afet-
lere karşı bilinç oluşturmanın önemi 
üzerinde durulur.  Afetlerin meydana 
gelme sürecinde bireylere düşen so-
rumluluklara değinilir.Depreme karşı 
alınan önlemlerin neler olduğu AFAD 
ekipleri tarafından anlatılır.Örnek 
deprem çantası hazırlanır.

Coğrafya 10. sınıf
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Coğrafya 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

11.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

11.1.1. Biyoçeşitliliğin 
oluşumu ve azal-
masında etkili olan 
faktörleri açıklar.

Darıca Hayvanat Bahçesi/Ormanya Tabiat 
Alanı

Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeki 
hayvan türlerini ve bitki çeşitliliğini 
gözlemler ve biyoçeşitlilik hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

11.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

11.1.2. Ekosistemi 
oluşturan unsurları 
ayırt eder.

Darıca Hayvanat Bahçesi/Ormanya Tabiat 
Alanı

Hayvanat bahçesinde hayvan türleri 
ve bitki türlerinin yaşam alanları 
hakkında bilgi sahibi olur. Bu türlerin 
ekosistemi oluşturan unsurlar açısın-
dan değerlendirir.

11.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

11.1.3. Madde dön-
güleri ve enerji akışını 
ekosistemin devam-
lılığı açısından analiz 
eder.

Darıca Hayvanat Bahçesi/Ormanya Tabiat 
Alanı

Hayvan türleri ve bitki türlerinin 
varlığından yola çıkarak madde dön-
güleri üzerindeki etkilerini kavrar.

11.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

11.1.4. Su ekosiste-
minin unsurlarını ve 
işleyişini açıklar.

Yuvacık Baraj Gölü
Baraj gölü ve çevresinde ekosistemin 
unsurlarını keşfeder ve bu unsurların 
işleyişini kendi cümleleriyle açıklar.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.1. Ülkelerin farklı 
dönemlerde izledikleri 
nüfus politikaları ve 
sonuçlarını karşılaştırır

TÜİK/Kocaeli Nüfus Müdürlüğü

Ülkemizin geçmiş nüfüsu hakkın-
da bilgi edinir. Farklı dönemlerde 
uygulanan nüfus politikaları ve bu 
politikaların sonuçları hakkında 
çıkarımlarda bulunur.
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11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.2. Türkiye’nin 
nüfus politikalarını 
gerekçeleri açısından 
değerlendirir.

TÜİK/Kocaeli Nüfus Müdürlüğü

Ülkemizde uygulanan nüfus poltika-
larının nedenlerini ve sonuçlarını kar-
şılaştrırır.Günümüz nüfusuna etkileri 
hakkında değerlendirme yapar.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.3. Türkiye’nin 
nüfus projeksiyonla-
rına dayalı senaryolar 
oluşturur.

TÜİK/Kocaeli Nüfus Müdürlüğü Sayısal verilerden yararlanarak nüfus 
hakkında öngörülerde bulunur.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.4. Şehirleri 
fonksiyonel özellikleri 
açısından karşılaştırır.

İzmit Şehir Merkezi Yürüyüş yolu/Kapanca 
Sokak

Şehir merkezinde yapılan gezi göz-
lem sonucunda şehrin fonksiyonel 
özellikleri belirlenir. Bu özelliklerin 
nedeni ve sonuçları ile ilgili beyin 
fırtınası yapılır.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.5. Şehirlerin 
küresel ve bölgesel 
etkilerini fonksiyonel 
açıdan yorumlar.

TÜPRAŞ/Nuh Çimento Fabrikası/Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi

Kocaeli'nin gelişmesinde etkili olan 
sanayi kuruluşları ve ulaşımın rolüne 
değinilir. Bu fonksiyonel özellikler-
den yola çıkarak şehrin bölgesel 
ve küresel etkileri hakkında yorum 
yapar.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.6. Türkiye’deki 
şehirleri fonksiyonları-
na göre ayırt eder.

TÜPRAŞ/Nuh Çimento Fabrikası/Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi

Kocaeli'nin fonksiyonel özeliklerin-
den yola çıkarak bölgede ki diğer 
şehirleri karşılaştırarak analiz eder. 
Şehirlerin gelişmesinde fonsiyonel 
özellklerin rölünü farkeder.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.7. Türkiye’deki kır 
yerleşme tiplerini ayırt 
eder.

Saraylı Köyü/Aksığın Köyü/Bağırganlı Köyü

Köylerde yapılan gezi ve gözlem-
ler sonucunda konut ve yerleşme 
tiplerini, geçim tarzlarını ve şehir 
yerleşmelerinden olan farklarını 
karşılaştırarak analiz eder.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.8. Doğal unsurları 
üretim, dağıtım ve 
tüketim süreçleri üze-
rindeki etkisi açısın-
dan değerlendirir.

Derince Limanı/Evyaport Limanı/Dubaiport 
Limanı

Limanların gelişmesine neden olan 
doğal unsurları ve bu unsurların 
üretim, dağitım ve tüketimle olan 
ilişkilerini farkeder.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.9. Beşerî unsurları 
üretim, dağıtım ve 
tüketim süreçleri üze-
rindeki etkisi açısın-
dan değerlendirir.

Hereke Halı Fabrikası

Hereke Halı Fabrikası'nı gezerek 
tarihsel süreçte doğal kaynakların 
değeri ve kullanımında ki değişimi 
günümüz koşulları ile karşılaştırarak 
analiz eder.

Coğrafya
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11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.10.Üretim, 
dağıtım ve tüketim 
sektörleri arasındaki 
ilişkiyi ekonomiye 
etkisi açısından değer-
lendirir.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi/Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesi

Örnek bir fabrika gezilerek üretim, 
tüketim ve dağıtım kavramlarına ait 
bilgi sahibi olur. Daha sonra ekono-
minin temeli olan bu faaliyetler üze-
rinde etkili faktörler sorgulanarak, 
dağılışları ile ilgili örneklere dayalı 
haritalar, tablo ve grafik çalışmaları 
yapılır.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.11. Doğal kay-
naklar ile ekonomi 
ilişkisini açıklar.

Çenedere Mesire alanı/Çene Suyu Dolum 
Tesisleri/Kandıra Bezi 

Kocaeli'nin doğal kaynaklarından 
biri olan olan Çenesuyu Dolum 
Tesisleri'nde yapılan gözlemlerle 
doğal kaynak ve ekonomi ilişkisisini 
yerinde keşfeder.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.12. Türkiye’deki 
doğal kaynaklar ile 
ekonomi arasındaki 
ilişkiyi analiz eder.

Çenedere Mesire Alanı/Çene Suyu Dolum 
Tesisleri/Kandıra Bezi 

Kocaeli'de bulunan doğal kaynak-
lardan yola çıkarak ülkedeki doğal 
kaynaklar ve ekonomi arasındaki 
ilişkiyi sorgular.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.13. Türkiye’de 
uygulanan ekonomi 
politikalarını mekân-
sal etkileri açısından 
değerlendirir.

Kocaeli Sanayi ve Ticaret odası

Ekonomik faaliyetleri etkileyen şart-
lar ve ekonomi politikaları geçmişten 
günümüze tartışılır. Sektörel dağılım 
grafikleri incelenerek ekonomimiz 
açısından önemleri tartışılabilir.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.14. Türkiye 
ekonomisinin sektörel 
dağılımından hare-
ketle ülke ekonomisi 
hakkında çıkarımlarda 
bulunur.

Kocaeli Sanayi ve Ticaret odası

Cumhuriyet’ten günümüze izlenen 
ekonomik politikalar içinde mekân-
sal farklılıkları gidermeye yönelik 
projeler ve uygulamalar hakkında 
bilgi sahibi olur.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.15. Türkiye’de 
tarım sektörünün 
özelliklerini açıklar.

Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü

Kocaeli'de tarım, hayvancılık, orman-
cılık ve balıkçılıkla ilgili bilgi edinir. 
Tarımın Kocaeli Ekonomisinde'ki 
yerini açıklar.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.16. Tarımın Tür-
kiye ekonomisindeki 
yerini açıklar.

Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü

Kocaeli'de tarımın rolünden yola 
çıkarak Türkiye'de yetiştirilen 
başlıca tarımsal ürünlerin dağılışı ve 
ürünlerin Tükiye Ekonomisi'ndeki 
yeri hakkında bilgi edinir. Ülkelerin 
tarımsal üretimdeki yeterliğinin 
önemini kavrar.

11. sınıf
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11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.17. Türkiye'nin 
madenleri ve enerji 
kaynaklarının dağılışı-
nı açıklar.

Bahçecik Yazlık Köy jeotermal Alanı/Tavşanlı 
Köyü(Dolomit)/Dilirkale Darıca (Çimento)

Madenlerin ve enerji kaynaklarının 
başlıca özelliklerine (rezerv, kullanım 
alanları vb) yer verilir. Ülkemizde 
yaşanan maden kazalarına değini-
lerek madenlerde alınması gereken 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine 
dikkat eder.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.18. Türkiye’nin 
maden ve enerji kay-
naklarının etkin kulla-
nımını ülke ekonomi-
sine katkısı açısından 
değerlendirir

Bahçecik Yazlık Köy jeotermal Alanı/Tavşanlı 
Köyü(Dolomit)/Dilirkale Darıca (Çimento)

Kocaeli'de bulunan maden ve enerji 
kaynaklarının ilin ekonomisindeki 
yeri ve etkisini farkeder. Bu bilgiden 
yola çıkarak Türkiye’nin maden ve 
enerji kaynaklarının etkin kullanımını 
ülke ekonomisine katkısı açısından 
analiz eder.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.19. Türkiye'de 
sanayi sektörünün 
özelliklerini açıklar.

TÜPRAŞ/Nuh Çimento Fabrikası/Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi

Bir sanayi kenti olan Kocaeli'de 
bulunan önemli sanayi kuruluşlarını 
gezer ve gözlemlerinden yola çıkarak  
Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktör-
lerİ rapor halinde yazar.

11.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

11.2.20. Türkiye sana-
yisini, ülke ekonomi-
sindeki yeri açısından 
analiz eder.

TÜPRAŞ/Nuh Çimento Fabrikası/Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi

Sanayi sektörünün ülke ekonomisine 
olan etkisini farkeder.

11.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

11.3.1. İlk kültür mer-
kezlerinin ortaya çıkışı, 
yayılışı ve dağılışlarını 
belirleyen faktörleri 
açıklar.

Nikomedia Antik Şehri/Taşköprü (Kutluca)
Köyü

Kültürü oluşturan unsurlar hakında 
bilgi edinir geçmişten günümüze 
kültür merkezlerinin özelliklerini 
farkeder.

11.3. KÜRESEL
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

11.3.2. Farklı kültürel 
bölgelerin yeryüzün-
de yayılışına etki eden 
faktörleri açıklar.

Nikomedia Antik Şehri/Taşköprü (Kutluca)
Köyü/Orhan Cami/Gölcük Kazıklı Kervansa-
rayı

Kocaeli'de bulunan kültürel alanlar 
görülür. Farklı kültür bölgelerinin 
dağılış ve yayılış güzergâhları dikkate 
alınarak kültür ile mekân arasındaki 
ilişkiye dikkat eder. Kültürel çeşitlili-
ğin önemini farkeder. Farklı kültür-
lere karşı saygılı olmanın gerekliliği 
kavrar.

Coğrafya
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11.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

11.3.3. Türk kültürü-
nün yayılış alanlarını 
bölgesel özellikler 
açısından analiz eder.

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi/
Kasr-ı Humâyûn-Saray Müze (Sultan Abdula-
ziz’in Av Köşkü) 

Türk Kültürü'nün doğuşu, gelişimi ve 
özellikleri mekânla ilişkilendirir.

11.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

11.3.4. Türkiye’nin 
tarih boyunca mede-
niyetler merkezi olma-
sını konumu açısından 
değerlendirir.

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi/
Kasr-ı Humâyûn-Saray Müze (Sultan Abdula-
ziz’in Av Köşkü) 

Türkiye Toprakları'nın dünya medeni-
yetleri arasındaki yerine ait metinler 
ve fotoğraflar incelenir. Ülkemizin 
konum özelliklerinin rolü tartışılır. 
Ülkemizin tanıtımına yönelik çalış-
maların önemini farkeder.

11.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

11.3.5. Ülkeler ve 
bölgeler arasındaki 
ticaret ile ham madde, 
üretim ve pazar alan-
larını ilişkilendirir.

Kocaeli Sanayi ve Ticaret odası

Türkiye'de ticari faliyetler ile ilgili 
bilgi edinir. Farklı bölgeler arasında 
ticaretin geliştirilmesi için alınan 
önlemleri değerlendririr. Geleceğe 
yönelik ticaret üretim pazar alanları-
nın geliştirilmesiyle ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

11.3. KÜRESEL OR-
TAM: BÖLGELER VE 

ÜLKELER

11.3.6. Ülkeler arası 
etkileşimde turizm 
faaliyetlerinin rolünü 
açıklar.

Kartepe Kayak merkezi/Maşukiye /Kefken 
Adası/Bayramoğlu Yarımadası

Kocaeli'nin önemli turistik alanları  
gezilir. Turizm faaliyetleri ile küresel 
etkileşim, kültür ve ekonomi ilişkisi 
kurulur.

11.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

11.3.7. Sanayileşmiş 
bir ülkeyi sanayileşme 
süreçleri açısından 
değerlendirir

TÜPRAŞ/Nuh Çimento Fabrikası/Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi

Sanayi kuruluşları hakkında bilgi edi-
nir. Sanayi gelişimi açısından önemli 
dönüm noktaları belirlenir. Her 
dönüm noktasının belirlediği zaman 
dilimi belli temalarla ifade edilerek 
zaman-çevre şeridi hazırlanır. Her 
döneme ait özellikler ve gelişmeler 
belirlenerek çıkarımda bulunur.

11.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

11.3.8. Farklı gelişmiş-
lik düzeylerine sahip 
ülkelerin tarım-eko-
nomi ilişkisini analiz 
eder.

Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü /Tohum Sertifi-
kasyon Müdürlüğü

Tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi sa-
hibi olur. Türkiye'de tarım- ekonomi 
ilişkisini sorgular. Tarımın geliştiril-
mesi için yapılması gerek faaliyetleri 
analiz eder

11. sınıf
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11.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

11.4.1. Çevre sorunla-
rını oluşum sebepleri-
ne göre sınıflandırır.

Dilovası Sanayi Bölgesi/İzaydaş
Çevre dinamiğinde insan etkisini 
gözlemler ve insan faaliyetleri ile 
ilgili çıkarımlarda bulunur.

11.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

11.4.2. Madenlerin 
ve enerji kaynakları-
nın çevre üzerindeki 
etkilerini örneklerle 
açıklar.

Kocaeli Sanayi ve Ticaret odası

Maden ve enerji  faaliyetleri hak-
kında bilgi alır ve çevre üzerindeki 
ekileri açısından değerlendirir. 
Güncel çevresel politikalar hakkında 
bilgi sahibi olur.

11.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

11.4.3. Yenilenemeyen 
kaynakların kullanı-
mını tükenebilirlik ve 
alternatif kaynaklar 
açısından analiz eder

İsu Atık Su Arıtma Tesisi/İsu Kandıra 
Namazgah Barajı

Mevcut kaynakların etkin kullanımı 
hakkında bilgi edinir. Yenilenemeyen 
enerji kaynaklarının kullanımı konu-
sunda bireylere düşen sorumluluklar 
üzerinde durulur.

11.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

11.4.4. Farklı gelişmiş-
liğe sahip ülkelerdeki 
doğal kaynak kullanı-
mını çevresel etkileri 
açısından değerlen-
dirir.

İzaydaş

İzaydaş Tesisi'nin genel işleyişini 
çevresel etkileri açısından gözlemler. 
Doğal kaynakların etkin kullanımın-
da çevre planlamasının önemini 
farkeder .

11.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

11.4.5. Arazi kulla-
nımına ilişkin farklı 
uygulamaları çevre 
üzerindeki etkileri açı-
sından değerlendirir.

İzaydaş
Doğal kaynakların etkin kullanımın-
da çevre planlamasının önemine 
dikkat eder 

11.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

11.4.6. Çevre sorun-
larının oluşum ve 
yayılma süreçlerini kü-
resel etkileri açısından 
analiz eder

İzaydaş

Çevre ve insan sağlığı açısından 
atıklardan korunma yöntemlerini 
sorgular. Teknolojik değişimlerin çev-
resel sonuçları ve insana etkilerine 
örnekler üzerinden değerlendirme 
yapar.

11.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

11.4.7. Doğal kay-
nakların sürdürüle-
bilir kullanımını geri 
dönüşüm stratejileri 
açısından değerlen-
dirir.

İzaydaş/isu Atık Su Arıtma Tesisi/İsu Kandıra 
Namazgah Barajı

Kaynak kullanımıyla ortaya çıkan 
çevre sorunlarının neler olduğu 
tartışılır. Doğal kaynakların doğru 
kullanımına yönelik proje çalışmaları 
hakkında bilgi edinir.

Coğrafya 11. sınıf
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Coğrafya 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

12.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

12.1.1. Doğa olayları-
nın ekstrem durum-
larını ve etkilerini 
açıklar.

Kocaeli Deprem Müzesi

Deprem müzesine gidilerek ekstrem 
durumun sebep olduğu olaylardan 
biri olan deprem e neden olan süreç-
ler incelenir bu olaylara hangi doğa 
sürecinin neden olduğu belirlenir. 
Ekstrem durumların doğa süreçler 
üzerine etkisini analiz eder.

12.1. DOĞAL 
SİSTEMLER

12.1.2. Doğal sistem-
lerdeki değişimlerle 
ilgili geleceğe yönelik 
çıkarımlarda bulunur

Kocaeli Plenataryum Sanal Gerçeklik Küresi

Sanal gerçeklik küresine  gidilmeden 
önce gruplar halinde doğal sistem-
leri etkileyen unsurların göserileceği 
birer sunum hazırlanmaları ve sanal 
gerçeklik küresinde tüm sınıfın katılı-
mıyla tartışılması istenir  Ayrıca doğal 
sistemleri konu alan kısa film izlenir.
Gelecekte, doğal sistemlerdeki deği-
şimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası 
sonuçlarına vurgu yapılır. Çölleşme 
ve çölleşmeye karşı alınması gereken 
önlemler üzerinde durulur. 

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.1.Bir bölgedeki 
baskın ekonomik faa-
liyet türünü sosyal ve 
kültürel hayata etkileri 
açısından analiz eder.

TÜPRAŞ petrol rafineri/Evyaport Limanı/
Dubaiport Limanı/Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi

Seçilen bir mekândaki ekonomik 
faaliyetler belirlenerek öğrencilerin 
gözlem yaparak rapor oluşturmaları 
isten ir.Bunlardan hangisinin baskın 
faaliyet olduğu tartışılır. Tarım, sa-
nayi, hizmet gibi ekonomik faaliyet-
lerin, sosyal ve kültürel hayata olan 
etkilerine yer verilir. 
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12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.2. Şehirleşme, 
göç ve sanayileşme 
ilişkisini toplumsal 
etkileri açısından 
yorumlar.

TÜPRAŞ petrol rafineri/Evyaport Limanı/
Dubaiport Limanı/Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi

İlimizde baskın olan sanayi kuruluşla-
rında biri seçilerek şehirleşme, göç ve 
sanayileşmenin toplumlar üzerindeki 
etkisini vurgulayan saha çalışması 
yapılır. sınıf iki gruba ayrılarak Sanayi 
kuruluşlarının şehirleşme ve göç 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkile-
rinin, neler olduğu maddeler halinde 
not alınır Bu maddeler karşılıklı 
tartışılarak Şehir hayatı içerisinde, 
birlikte yaşamanın gereği olarak öz 
denetimin önemi vurgulanır

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.3. Nüfus, yer-
leşme ve ekonomik 
faaliyetlerde gelecek-
te olabilecek değişim-
lerle ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

Dilovası Sanayi bölgesi/Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi

Mekândayapılan gözlemlerden 
yararlanarak mevcut durum ve olası 
değişimler hakkında beyin fırtınası 
yapılır. Daha sonra oluşturulan grup-
lardan gelecekte bir tarih belirleye-
rek olası değişimler ve gelişmelerle 
ilgili senaryolar hazırlamaları istenir. 
Öğrencilerden teknolojik değişimler 
ve doğa ilişkisine ait örnekler verme-
leri istenir.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.4. Ülkemizdeki 
işlevsel bölgeleri özel-
liklerine göre analiz 
eder.

Nuh Çimento Fabrikası/Tüpraş

Bir sanayi kenti olan Kocaelinin hangi 
kriterlere göre bu özelliği kazandığı 
sanayi alanlarının dışında oluşturu-
labilecek işlevsel bölgelerin neler 
olduğu gözlemlerden yararlanılarak 
rapor haline getirilir

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.5. Türkiye’deki 
bölgesel kalkınma 
projelerini ekonomik, 
sosyal ve kültürel 
etkileri açısından 
değerlendirir

Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası

Mekânda Kocaeli"nin ekonomik 
büyüme  ve kalkınma  potansiyeli 
ahkkında bilgi edinir,elde edilen 
bilgilerden yararlanarak kalkınmada 
öncelikli bölgeler hakkında çıkarım-
larda bulunur.

Coğrafya
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12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.6. Hizmet sektö-
rünün Türkiye’nin eko-
nomik kalkınmasıyla 
olan ilişkisini açıklar.

Sembol avm/Maşukiye /izmit Tren Garı

Seçilen mekâna göre ulaşım ticaret 
ve turizm sektörlerinin önemi vurgu-
lanır.Hizmet sektörünün diğer sek-
törlerle olan ilişkisi hakkında beyin 
fırtınası yapılır ve hizmet sektörünün 
gelişmesinde etkili olan faktörler 
tartışılır .

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.7. Ulaşım sistemi-
nin gelişiminde etkili 
olan faktörleri açıklar.

Hereke Tren Garı

Birden fazla ulaşım sisteminin in 
gözlenebildiği  Hereke bölgesinde 
deniz yolu karayolu demir yolu 
ulaşım sistemlerinin gelişmesinde 
etkili olan faktörlerin neler olduğu 
öğrencilerin  belirlenen hatlar arasın-
da yolculuk yaptıkları düşünülerek 
doğal ve beşerî faktörler açısından 
karşılaşabilecekleri durumlar hakkın-
da rapor yazmaları istenir ve ulaşım 
sistemimizin gelişimini gösteren 
haritalardan yararlanarak yerleşme, 
ekonomik faaliyet ve ulaşım ilişkisine 
vurgu yapılır.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.8. Ulaşım ağ-
ları ile yerleşme ve 
ekonomik faaliyetler 
arasında ilişki kurar.

İzmit Gar Binası/ Evyaport Limanı

Mekânlar ziyaret edilerek tarihsel 
kuruluşları hakkında bilgi toplanır bu 
bilgilerden yola çıkılarak geçmişten 
günümüze yerleşme ve ekonomik fa-
aliyetler üzerindeki  etkileri tartışılır.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.9. Türkiye’deki 
ulaşım sisteminin geli-
şim sürecini açıklar.

İzmit Gar Binası

Kocaelinde ulaşım sisteminin geliş-
mesinden yola çıkarak Türkiyede ula-
şım sisteminin gelişmesine etki eden 
faktörlerin neler olduğu tartışılır 

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.10. Dünya ticaret 
merkezleri ve ağlarını 
küresel ekonomide-
ki yerleri açısından 
analiz eder.

Evyaport limanı/ Dubaiport Limanı
Kocaelinden yola çıkarak ülkemizde 
ve dünyada icarete yön veren ülkeler 
hakkında bilgi edinir.

12. sınıf
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12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.11. Türkiye’deki 
ticaret merkezlerinin 
ticarete konu olan 
ürünlere ve akış yönle-
rine etkilerini açıklar

Evyaport limanı/ Dubaiport Limanı

Limanlara gelen gemilere göre 
hangi ülkelerle ithalat ve ihracatın 
daha fazla gelişmiş olduğu ticareti 
yapılan ürünlerin neler olduğu bilgisi 
yerinde alinir.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.12. Tarihî ticaret 
yollarını Türkiye'nin 
konumu açısından 
değerlendirir.

Taş Köprü

Tarihi İpek Yolu ve Nikomedia ya ula-
şan Taş Köprüden yola çıkılarak ipek 
ve baharat yollarına vurgu yapılır.
Bu önemli ticaret yollarının gelişme-
sinde Türkiyenin konumu açısından 
analiz edilir.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.13. Türkiye’nin 
dış ticaretini ve dünya 
pazarlarındaki yerini 
ticarete konu olan 
ürünler açısından 
analiz eder.

Evyaport limanı/ Dubaiport Limanı

Kocaelinde bulunan limanlara en 
fazla ticaret yapılan ülkeler  ticarete 
konu olan ürünler ve ticaretin Türki-
ye ekonomisindeki önemi vurgulanır.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.14. Türkiye'deki 
doğal ve kültürel 
sembollerin mekânla 
ilişkisini açıklar.

Ayazma Ilıcası/İzmit Orhan Camisi/Kefken 
Pembe Kayalar/Kandıra Cebeci Sahili/Ballı-
kayalar Tabiat Parkı/Kartepe Kayak Merkezi/
Kutluca Köyü Tarihi Taşköprü

Ziyaret edilen mekânlardan bilgiler 
toplanır bu bilgilerden yola çıkarak 
Türkiye’nin dünya miras listesinde 
yer alan doğal varlıklar ile şehirleri 
sembolize eden doğal ve kültürel 
değerlerİN tarihsel gelişimine  vurgu 
yapılır.Bu değerler gelecek nesillere 
aktarmanın  önemine değinilerek 
öğrencilerden değerlere ilişkin kısa 
şiir yazmaları istenir.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.15. Türkiye’nin 
turizm potansiyelini 
ve varlıklarını açıklar

Ayazma Ilıcası/İzmit Orhan Camisi/Kefken 
Pembe Kayalar/Kandıra Cebeci Sahili/Ballı-
kayalar Tabiat Parkı/Kartepe Kayak Merkezi

Belirlenen mekânlar ziyaret edilerek 
mekânlar hakkında gözlem yapılır 
ve bu meknaları yılda ortalama kaç 
insanın ziyaret ettiği bilgisi alınır.Bu 
bilgilerden yola çıkarak Kocaelinin 
turizm potansiyeli dolayısıyla  Tür-
kiyenin turizm potansiyeli hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

Coğrafya
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12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.16.Türkiye’nin 
turizm politikalarını 
çevresel, kültürel ve 
ekonomik etkileri açı-
sından değerlendirir.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kocaelinde Kültür ve Turizm Müdür-
lüğünün turizm bilincinin gekiştiril-
mesi için yaptığı çalışmalar hakkında 
blgi alınır.

12.2. BEŞERÎ 
SİSTEMLER

12.2.17. Turizmin Tür-
kiye ekonomisindeki 
yerini değerlendirir.

Ayazma Ilıcası/İzmit Orhan Camisi/Kefken 
Pembe Kayalar/Kandıra Cebeci Sahili/Ballı-
kayalar Tabiat Parkı/Kartepe Kayak Merkezi

Mekânlar gezilerek turizm potansiye-
li hakkında bilgiler toplanır Kocaeli-
nin turizm alanlarından yola çıkılarak 
Türkiye turizmindeki yerş hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

12.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

12.3.1. Kıtaların ve ok-
yanusların konumsal 
önemindeki değişimi 
örneklerle açıklar.

Evyaport limanı/ Dubaiport Limanı

Deniz ticaretinin etkin canlı olduğu  
yollar, alış-verişe konu olan mallar  
öenmli limanlar  taşıma araçları  ve 
bunlardaki değişim, süreklilik ve 
konumsal önemleri tartışılır. 

12.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

12.3.2. Ülkelerin 
konumunun bölgesel 
ve küresel etkilerini 
değerlendirir.

Hereke Kentsel Sit Alanı/ Eskihisar Kentsel 
Sit Alanı/Nikomedia Antik Şehri

Kocaelinin konumsal özelliğinden 
dolayı gelişen meaknların özellikle-
rinden ve bölgesel etkilerinden yola 
çıkarak Türkiyenin konumu hakkında 
çıkarımlarda bulunur

12.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

12.3.3. Tarihsel süreçte 
Türkiye’nin jeopolitik 
konumunu değerlen-
dirir

Hereke Kentsel Sit Alanı/ Eskihisar Kentsel 
Sit Alanı/Nikomedia Antik Şehri

Mekânların tarihsel süreç içinde 
etkisinden yola çıkarak jeopolitik 
konumun etkilerini kavrar

12.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

12.3.4. Türkiye’nin 
içinde yer aldığı jeo-
politik bölgelerle olan 
ilişkisini açıklar.

Nikomedia Antik Şehri/Yazlık Roma Nekro-
polü

Kocaelinin konumundan yola çıkarak 
Türkiyenin jeopolitik konumunun 
öneminin kavrar

12.3. KÜRESEL 
ORTAM: BÖLGELER 

VE ÜLKELER

12.3.5. Türk kültür 
bölgeleri ile ülkemiz 
arasındaki tarihî ve 
kültürel bağları açıklar.

Etnografya Müzesi /Kilezdere Köprüsü - 
Osmanlı Dönemi/Mevlevî Evi /Hereke Halı 
Fabrikası

Geçmişten günümüze Türk kültürü-
nün yayılış alanları ve Türk kültü-
ründe etkili olan faktörler sıralanır.
Türk kültürüne ait olan karakteeristik 
semboller gösterilir

12. sınıf
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12.3. KÜRESEL OR-
TAM: BÖLGELER VE 

ÜLKELER

12.3.6. Teknolojik 
gelişmelerin, bölge-
ler ve ülkeler arası 
kültürel ve ekonomik 
etkileşimdeki rolünü 
açıklar.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Yeni teknolojik gelişmelerden haber-
dar olur ve gelecekte teknolojiye yön 
veren unsurları ülkelerin kültürel ve 
ekonomik ilişkiler açısından değer-
lendirir.

12.3. KÜRESEL OR-
TAM: BÖLGELER VE 

ÜLKELER

12.3.7. Ülkelerin ge-
lişmişlik seviyelerinin 
belirlenmesinde etkili 
olan faktörleri açıklar.

TÜPRAŞ petrol rafineri/Evyaport Limanı/
Dubaiport Limanı/Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi

Kocaelinin gelişmesinde etkili olan 
sanayi kuruluşlarıda yola çıkarak 
bir ülkenin gelişmesinde etkili olan 
faktörlerin neler olduğunu sorgular  
benzer unsurlar taşıyan ülkeler açı-
sından değerlendirmede bulunur

12.3. KÜRESEL OR-
TAM: BÖLGELER VE 

ÜLKELER

12.3.8. Gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerin 
ekonomik özelliklerini 
karşılaştırır.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark/Gebze 
Teknopark

Ülkemizde teknolojinin ulaştığı sevi-
yeyi farkeder teknolojinin kullanım 
alanlarını yerinde görür,teknolojik 
açıdan gelişmenin önünde bulu-
nanolumlu ve olumsuz faktörler 
açısında çıkarımlarda bulunur.

12.3. KÜRESEL OR-
TAM: BÖLGELER VE 

ÜLKELER

12.3.9. Ülkelerin böl-
gesel ve küresel iliş-
kilerini doğal kaynak 
potansiyeli açısından 
değerlendirir.

TÜPRAŞ petrol rafineri/Evyaport Limanı/
Dubaiport Limanı/Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi

Kocaeli'nin bölgesel konumundan 
dolayı gelişen sanayi alanları ve 
limanlarının bölge ekonomisine kat-
kısını ve küresel ekonomideki payını 
değerlendirir.

Coğrafya
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12.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

12.4.1. Doğal çevrenin 
sınırlılığını açıklar

SARISU YABANİ HAYATI GELİŞTİRME PARKI/
KURUÇEŞME EKOPARK

Doğal çevrenin farklı canlı türleri 
üzerindeki sınırlarını gözlemler. Sınır-
lı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, 
çevre sorunu ve doğayla uyumlu 
kalkınma (sürdürülebilir kalkınma) 
kavramlarının ilişkilendirilmesi 
sağlanır. 

12.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

12.4.2. Farklı ge-
lişmişlik düzeyine 
sahip ülkelerin çevre 
sorunlarının önlenme-
sine yönelik politika 
ve uygulamalarını 
karşılaştırır.

İSU İzmit Plaj Yolu Atık Su Geri Dönüşüm Te-
sisi /Katı Atık Tesisler/Geri Dönüşüm Tesisleri

Geçmişten günümüze çevreye 
yönelik uygulamalar incelenir. Çevre 
sorunlarının önlenmesinde insana 
düşen sorumluluğa yer verilir.Doğal 
çevrenin korunmasında yapılabiecek 
projeler hakkında bilgi sahibi olur.

12.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

12.4.3. Çevresel örgüt 
ve anlaşmaların çevre 
yönetimi ve korunma-
sına etkilerini açıklar.

Türk Standartları Enstitüsü/TEMA Vakfı 
Kocaeli

Çevre yönetimiyle ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur. 
Farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler 
ve ülkemizin çevre ile ilgili bir ko-
nudaki uygulamaları karşılaştırmalı 
olarak ele analiz eder.

12.4. ÇEVRE VE 
TOPLUM

12.4.4. Ortak doğal ve 
kültürel mirasa yöne-
lik tehditleri açıklar.

Valide Köprü Yalakdere/Nikomedya (İzmit) 
Kalesi/Eskihisar Kalesi/Çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi/Hereke Halı dokuma Farikası

Doğal ve kültürel mirasa yönelik 
tehditlere duyarlı olmanın önemine 
vurgu yapılır

12. sınıf
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Görsel Sanatlar

ÖĞRENME ALANI/
ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

9.1. SANAT 
ELEŞTİRİSİ VE 

ESTETİK/ 
9.1.2. Görsel Sanatlar 

ve İlgili Meslek 
Alanları 

9.1.2.1. Görsel Sanatla-
rın özelliklerini açıklar.          
9.1.2.2. Görsel Sanatlar 
alanındaki meslekleri tanır. 

Kocaeli Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi     
Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi

Görsel sanatların özelliklerini ve 
alanındaki meslekleri yerinde 
gözlemler. Alandaki çeşitliliği 
güzel sanatlar fakültesi içerisin-
de bulunan atölyeler aracılığı ile 
gözlemleyip akademsiyenlerden 
bilgi alır.

9.1. SANAT 
ELEŞTİRİSİ VE 

ESTETİK/ 
9.1.3. Sanat Eserleri-

ni İnceleme

9.1.3.1. Sanat eserinin nite-
liklerini açıklar.    
9.1.3.2. Sanat eserlerinde yer 
alan unsurları açıklar.
9.1.3.3. Sanatsal düzenleme 
ögelerini ve ilkelerini görsel 
sanat eserleri üzerinde 
açıklar.  
9.1.3.4. Sanat eserini yo-
rumlar.    
9.1.3.5. İncelediği sanat eseri 
hakkında estetik yargıya 
varır.

Bkz. Müzeler/Kültür Merkezleri Sergi 
Salonları                                                            
İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu 
Değirmendere Yalı Evleri Seramik ve 
Ahşap Müzesi                                                                   
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi 

Çevresindeki mekânlar dâhilinde 
müzeler ve sanat galerilerini 
gezer, bu mekânlar aracılığıyla  
sanat eserinin görsel özellikle-
rini analiz ederek yorumlar ve 
yargıya varır.

9.2 KÜLTÜREL 
MİRAS/

9.2.1 Müzelerde 
İnceleme ve 
Uygulama I 

9.2.1.1 Türkiye’de ve dün-
yada müzeciliğin gelişimini 
açıklar.  
9.2.1.2. Müze çeşitlerini açık-
lar.                                      9.2.1.3 
Müzelerin ve sanat galerileri-
nin önemini açıklar. 
9.2.1.5 Sanat eserlerini ve 
kültürel değerleri korumanın 
önemini açıklar. 

Osman Hamdi Bey Müzesi                                   
Bkz. Tarihi ve Kültürel Mekânlar/Müzeler

Müzeciliğin Türkiye'de ki geli-
şiminde Osman Hamdi Bey'in 
katkılarını açıklar. Ziyaret edilen 
müzenin türü hakkında bilgi 
sahibi olur, müzelerin kültürel 
mirasımıza olan katkılarını so-
ru-cevap tekniği ile kavrar. 

9.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/ 
9.3.1. Nokta ve Çizgi

9.3.1.1. Nokta ve çizginin 
anlatım imkânlarını, görsel 
sanat eserleri üzerinden açıklar.                                      
9.3.1.3. Sanatın düzenleme 
ilkelerinden yararlanarak nokta 
ve çizgi etkisine sahip doğal ve 
yapay nesnelerle kompozisyon 
oluşturur.

Bkz. Müzeler ve Sanat Galerileri                         
Bkz. Doğal Sit Alanları/Parklar ve Bahçeler   
İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve 
Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)

Gidilen mekânlarda doğal nes-
nelerden ve sanat eserlerinden 
yola çıkarak nokta ve çizginin 
etkisini soru-cevap tekniği ile 
tartışır. Anlatılanlardan yola çıka-
rak görsel çalışmalar yapar.
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9. sınıf

9.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
9.3.2. Doku 

9.3.2.1. Her objenin 
kendine özgü bir doku-
su olduğunu ifade eder.                                            
9.3.2.3. Nesnel doku ile 
görsel doku arasındaki farkı 
açıklar. 

Bkz. Doğal Sit Alanları/Parklar ve Bahçeler 
Brisa Akademi ve Müze

Gidilen mekânda  her objenin 
kendine ait dokusu olduğunu 
kavrar. Brisa Akademi ve Müze 
de yapay doku örneklerini 
materyaller üzerinden inceler 
ve nesnel doku ile görsel doku 
arasındaki farkları açıklar.

9.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
9.3.3. Işık-Gölge ve 

Açık-Koyu

9.3.3.1. Işığın, objelerin gö-
rünüşünde oluşturduğu leke 
etkisini örneklerle açıklar.

Bkz. Doğal Sit Alanları/Parklar ve Bahçeler     
Bkz. Müzeler ve Sanat Galerileri                  
Kocaeli Bilim Müzesi

Seçilecek mekânda doğal nes-
neler ve sanat eserleri üzerinden  
ışığın etkisini inceler. Işığın oluş-
turduğu leke etkisini örnekler 
üzerinden tartışır. Anlatılan-
lardan yola çıkarak incelediği 
eser ya da objenin değişik ışık 
açılarından eskizlerini çizer.

9.3. GÖRSEL 
SANATLARDA

 BİÇİMLENDİRME/
9.3.4. Perspektif 

9.3.4.1. Çevresindeki obje 
ve mekânlardaki perspektif 
görünümleri algılar.               
9.3.4.2. Çizgi ve renk pers-
pektifine, çevresinden ve 
sanat eserlerinden örnekler 
verir. 

Hereke Tarihi Gar Binası                                   
Eskihisar Kalesi                                                     
Valide Sultan Köprüsü                                 
Osmangazi Köprüsü                                                
Gölcük Kazıklı Kervansarayı                                
İzmit 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi

Gidilen mekânlarda perspek-
tif etkisini gözlemler. Elektrik   
direklerinin ya da ağaçların   
uzaklaştıkça   küçük   görünmesi,   
tren   raylarınınsa uzaklaştıkça 
ip gibi ince bir görünüm alması 
gibi durumları örnekler üzerin-
den inceler. 

9.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
9.3.5. Desen 
Çalışmaları I

9.3.5.3. Desen çalışmala-
rında perspektif kurallarını 
uygular. 

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi
Gidilen mekânda perspektif 
kuralları ile hayvan desenleri 
çalışmalarını uygular.

9.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
9.3.6 Renk

9.3.6.1. Rengin oluşumunu 
açıklar. 
9.3.6.2. Işık-renk ve bo-
ya-renk ayrımını yapar. 
9.3.6.3. Renk çemberinden 
yararlanarak renk uyumlarını 
açıklar.

Kocaeli Bilim Merkezi

Deney düzenekleri ile ışığın 
doğrusal yayıldığını deneyerek 
keşfeder. Deney düzeneklerin-
deki ışık ve renk çalışmalarını 
deneyerek keşfeder.
Işığın farklı yüzeylerdeki yansı-
maları inceler. Anlatılanlardan 
yola çıkarak renk çemberi yapar 
ve renk uyumlarını açıklar.
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Görsel Sanatlar

ÖĞRENME ALANI/
ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

10.1. SANAT 
ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK/
10.1.1. Geleneksel 

Türk Sanatları I

10.1.1.1. Geleneksel Türk sa-
natlarının çeşitlerini açıklar. 
10.1.1.2. Geleneksel 
Türk sanatlarının kül-
türel önemini açıklar.                                                
10.1.1.5. Geleneksel sanat-
lara ait motiflerin biçim ve 
anlam özelliklerini açıklar.

Demirciler Konağı                                            
Orhan Cami                                                         
Kapanca Tarihi Sokak                                                
İzmit Sarayı (Abdülaziz Av Köşkü)                        
Pembe Köşk                                                              
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi                              
Hereke Kaiser II. Wilhelm Köşkü                    
Tarihi Saraylı Köyü Evleri

Geleneksel  Türk  sanatlarının 
kültürel önemini kavrar. Kulla-
nılan  motifler  (bitkisel,  figürlü,  
geometrik,  yazı, süsleme, 
karmalar) üzerinde yerinde araş-
tırma yapar ve anlam özellikleri-
ni açıklar.  

10.1. SANAT 
ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK/
10.1.1. Geleneksel 

Türk Sanatları I

10.1.1.6. Geleneksel Türk 
sanatlarından minyatür ve 
ebrunun teknik özelliklerini 
ve malzemelerini açıklar.             
10.1.1.7. Geleneksel Türk 
sanatlarından minyatür ve 
ebrunun teknik özelliklerini 
karşılaştırır. 

Gesmek Geleneksel Türk Sanat-
ları Minyatür ve Ebru Atölyeleri                                                                 
Komek Geleneksel Türk Sanatları Minyatür 
ve Ebru Atölyeleri                            
SEKA Geleneksel El Sanatları Kültür Evi

Türk kültürüne ait eserleri ince-
ler. Minyatür ve ebru sanatının 
malzemelerini ve tekniklerini ta-
nır. Minyatür ve ebrunun teknik 
özelliklerini soru-cevap tekniği 
ile kavrar.

10.1. SANAT 
ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK/
10.1.3. Çağdaş Türk 

Resim Sanatı 

10.1.3.1. Çağdaş Türk resmi-
nin erken dönem gelişimini 
açıklar. 

Osman Hamdi Bey Müzesi                             
Kocaeli Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Çağdaş Türk resminin erken 
dönem sanatçılarndan Osman 
Hamdi Bey'in müzesine gidilerek 
bu dönemin eserleri ve gelişimi 
hakkında bilgi sahibi olur. Üni-
versitede sanat tarihi alanındaki 
uzman akademisyenlerden bilgi 
alır, soru-cevap tekniği ile döne-
min gelişimini kavrar.



179

10. sınıf

10.2. KÜLTÜREL 
MİRAS/10.2.1. Mü-

zelerde İnceleme ve 
Uygulama II

10.2.1.1. Bulunduğu 
ildeki tarihî yöreleri 
ve tarihî eserleri tanır.                                            
10.2.1.3. Müze ve sanat 
galerileri aracılığı ile farklı 
kültürleri tanır.

Bkz. Tarihi ve Kültürel Mekânlar/Müzeler 
ve Sanat Galerileri

İldeki tarihi yöreleri ve mekânları 
gezerek eserleri inceler, farklı 
kültürleri tanır. İncelenen eserler-
den yola çıkarak farklı tasarımlar 
oluşturur.

10.3. GÖRSEL SA-
NATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
10.3.2 Renkli Resim 

Uygulamaları II

10.3.2.1. Sanatçı eserlerin-
den renkli resim tekniklerini 
tanır.

İzmit Tarihi Gar Sergi Salonu                             
Osman Hamdi Bey Müzesi                                   
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sergi Salonu                                    
Bkz. Kültür Merkezleri Sergi Salonları

Sanat eserlerini inceleyerek sa-
natçıların üsluplarındaki farklılığı 
keşfeder. Pastel boya tekniği, 
suluboya tekniği, guaj boya 
tekniği ve kolaj tekniği ile çalışan 
sanatçılara ait eser örneklerinin 
incelenmesi sonucu teknik özel-
liklerin farklılıklarını vurgular.

10.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
10.3.3. Üç Boyutlu 

Çalışmalar 

10.3.3.1. Heykel ve kabart-
ma (rölyef ) arasındaki farkı 
açıklar.                            
10.3.3.2. Farklı malzemelerle 
üç boyutlu çalışmalar yapar.

Kocaeli Arkeloji Müzesi                                           
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Heykel Bölümü                   
SEKA Kağıt Müzesi                                          
İzmit 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi                      
İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve 
Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)

Gezilen mekânda heykel ve röl-
yef  eserleri inceler, farklılıklarını 
soru-cevap tekniği ile kavrar. İn-
celenen eserlerden yola çıkarak 
farklı tasarımlar oluşturur. Çevre  
bilinci  oluşturmak  amacıyla  
çalışmalarında  hazır  malzeme  
yerine özellikle atık malzeme 
kullanmaları istenir. 
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Görsel Sanatlar

ÖĞRENME ALANI/
ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

11.1. SANAT 
ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK/
11.1.1. Batı Resim 

Sanatına Genel Bakış

11.1.1.1. Modernizm öncesi 
Batı resim sanatının gelişimi-
ni açıklar.

Üçtepeler Su Kemeri                                              
Kocaeli Arkeoloji Müzesi                                                
Nikomedia Antik Şehri                                       
İzmit sarayı (Abdülaziz Av Köşkü)                          
Sırrıpaşa Konağı                                                         
İzmit İstasyon Binası    

Gidilen mekânlarda resim, 
heykel ve mimarlık alanlarının 
gelişimine katkı sağlayan tarihi 
kalıntıları inceler, tarihi eserler-
de sanatsal unsurlar ile dönem 
özelliklerini inceleyip batı resim 
sanatına etkilerini yorumlar.

11.1. SANAT 
ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK/
11.1.3. Geleneksel 

Türk Sanatları II

11.1.3.1. Geleneksel  Türk  
sanatlarının  öz ve  biçim  
özelliklerinden  yararlanan  
Batılı  sanatçıları  ve eserleri-
ni tanır. 

Bkz. Tarihi ve Kültürel Mekânlar/Müzeler        
Gesmek Geleneksel Türk Sanatları Kursları     
Komek Geleneksel Türk Sanatları Kursları      
SEKA Geleneksel El Sanatları Kültür Evi

Gidilen mekânlarda  geleneksel 
Türk sanatına ait eserleri ve mo-
tifleri inceler. Batılı sanatçılardan 
geleneksel Türk sanatlarına ait 
öz ve biçimden yararlanan sanat-
çıların eserlerini inceler ve Türk 
sanatının bu eserlere yansımala-
rını yorumlar.

11.2. KÜLTÜREL 
MİRAS/

11.2.1. Müzelerde 
İnceleme ve 
Uygulama III

11.2.1.1. Atatürk’ün 
müzelerimizin kurulma-
sındaki katkılarını açıklar.              
11.2.1.2. Müzelerin eğitim-
sel işlevlerini analiz eder.  
11.2.1.3. Müze ve sanat 
galerilerindeki eserlerden 
faydalanarak özgün çalışma-
lar yapar. 

Bkz. Müzeler ve Sanat Galerileri

Müzelerin kuruluşunda ve 
yaygınlaşması yolunda Mustafa 
Kemal Atatürk'ün katkılarını 
açıklar. Ziyaret edilen müzenin 
türü hakkında bilgi sahibi olur, 
müzelerin kültürel mirasımıza 
olan katkılarını ve eğitimsel 
işlevlerini soru-cevap tekniği ile 
kavrar. Müzelerdeki eserlerden 
faydalanarak görsel tasarımlar 
oluşturur.
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11. sınıf

11.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
11.3.2. 

Grafik Sanatlar 

11.3.2.1. Grafik sanatların 
çeşitlerini açıklar.                 
11.3.2.2. Grafik tasarımların 
günlük hayattaki etkilerini 
açıklar.              
11.3.2.3. Tanıtım amaçlı 
grafik uygulamaları yapar. 

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 

Gezilen mekânda grafik tasarım 
atölyelerini  gözlemleyerek gra-
fik sanatının çeşitlerini ve günlük 
hayattaki etkilerini açıklar. Sanat 
elemanları ve tasarım ilkelerini 
kullanarak bu alanda görsel 
çalışmalar yapar.

11.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
11.3.3. Özgün Baskı 
Resim Çalışmaları

11.3.3.1. Özgün baskı 
resim tekniklerini tanır.                
11.3.3.2. Özgün baskı resim 
malzemelerini tanır.

Kocaeli Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Özgün Baskı Atölyeleri                                        
Seka Kağıt Fabrikası ve Eğitim Atölyeleri

Gidilen mekânlarda özgün baskı 
tekniklerini ve malzemelerini 
gözlemler ve tanır.

11.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
11.3.4. Renkli Resim 

Uygulamaları III 

11.3.4.3. Akrilik boya tekniği 
ile geleneksel Türk minya-
tür sanatının renk ve biçim 
özelliklerinden yararlanarak 
özgün çalışmalar yapar. 

Gesmek Geleneksel Türk Sanatları 
Minyatür Atölyesi                 
Komek Geleneksel Türk Sanatları 
Minyatür Atölyesi

Atölyelerdeki eserleri inceleyerek 
minyatür hakkında bilgi sahibi 
olur. Beğendiği bir motif örneği-
nin eskizini çizer ve sonrasında 
özgün görsel tasarımlar yapar. 
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Görsel Sanatlar

ÖĞRENME ALANI/
ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

12.1. SANAT 
ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK/
12.1.1. Çağdaş Sanat 

(Günümüz Sanatı)

12.1.1.1. Postmodern sanatın 
genel özelliklerini açıklar.                                       
12.1.1.2. Modern ve postmo-
dern dönem sanatsal çalış-
malar ve sanatçılar hakkında 
bilgi sahibi olur.

Bkz. Kültür Merkezleri                                              
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı                                                                                                               
Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı                             
İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu                       
Gebze Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu   
Kocaeli Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi                                               
Gölcük Değirmendere Yalı Evleri Seramik 
ve Ahşap Müzesi

Gezilen mekânda belirlenen 
sanat eserinin görsel özelliklerini 
analiz ederek yorumlar. Post-
modern sanat ve modern sanat 
arasındaki farkların incelenmesi 
sağlanır. Gezilen mekânda  iki 
farklı döneme ait sanat eseri 
belirleyerek farklılıklarını tespit 
eder.  

12.1. SANAT ELEŞT-
RİSİ VE ESTETİK/

12.1.1. Çağdaş Sanat 
(Günümüz Sanatı)

12.1.1.3. Günümüz sanatını 
teknolojik gelişmeler doğ-
rultusunda değerlendirir.

Gölcük Değirmendere Yalı Evleri Seramik 
ve Ahşap Müzesi                                                                 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Teknoparkı                                                                     
Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı                                             
İzmit Seka Kağıt Fabrikası                                              
İzmit Bilim Merkezi                                                                     
Brisa Akademi ve Müze                                                                                             
Gebze Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu

Gezilen mekânda bulunan sanat 
eserlerinin teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda neler kazandığını 
yorumlar. Teknolojinin sanata 
yansımalarını tartışır. Özellikle 
Değirmendere Yalı Evleri'nin yaz 
aylarında ev sahipliği yaptığı 
Seramik ve Ahşap Sempozyumu 
ve üretilen sanat eserleri takip 
edilerek teknolojinin eserlere 
yansımalarını değerlendirir.

12.2. KÜLTÜREL 
MİRAS/

12.2.2. Müzelerde 
İnceleme ve 
Uygulama IV

12.2.2.3. Müze ve sanat 
galerilerinin kültürel bağla-
rın kurulmasındaki rolünü 
açıklar.

Bkz. Koceli Müzeler, Kültür Merkezleri ve 
Sanat Galerileri

Ziyaret edilen müzenin ve sanat 
galerilerinin türü hakkında bilgi 
sahibi olur, müzelerin ve sanat 
galerilerinin kültürel mirasımıza 
olan katkılarını soru-cevap tekni-
ği ile kavrar.
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12. sınıf

12.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
12.3.2. Karikatür 

Sanatı

12.3.2.1. Karikatürün 
özelliklerini açıklar.                  
12.3.2.2. Mizahın kültürü-
müzdeki yerini örneklerle 
açıklar. 

Kocaeli Karikatür Okulu

Gezilen mekânda karikatür sana-
tının konusu, kullanılan malzeme 
ve tekniği hakkında bilgi alır. 
Karikatür sanatı hakkında bilgi 
sahibi olur. Seçtiği bir karikatür 
eserinin görsel özelliklerini analiz 
ederek yorumlar.

12.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
12.3.3. Fotoğraf 

Sanatı 

12.3.3.1. Fotoğrafın olu-
şum sürecini açıklar.                   
12.3.3.4. Fotoğraf sanatı 
eserlerini sanatın ögeleri, 
ilkeleri ve içerik açısından 
analiz eder.

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği                              
Birleşmiş Fotoğrafçılar Derneği

Gezilen mekânda fotoğraf sana-
tının oluşum süreci, kullanılan 
malzeme ve tekniği hakkında 
bilgi alır. Fotoğraf sanatında yer 
alan görsel düzenleme ilkeleri 
hakkında bilgi sahibi olur. Seçtiği 
bir fotoğraf eserinin görsel özel-
liklerini analiz ederek yorumlar.

12.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
12.3.5. Tekstil 

Tasarım

12.3.5.1. Yaşadığı çev-
reden tekstil tasarımına 
ait motifler gösterir.                                 
12.3.5.2. Geleneksel Türk 
motiflerinden esinlenerek 
özgün tekstil tasarımları 
yapar.

Bkz. Tarihi ve Kültürel Mekânlar/Müzeler

Çevresindeki tarihi ve kültürel 
mekânlar aracılığı ile gelenkesel 
Türk motifleri hakkında bilgi 
sahibi olur. Beğendiği bir motif 
örneğinin eskizini çizer. Sonra-
sında istediği  sanat malzeme-
lerini kullanarak özgün görsel 
tasarımlar oluşturur.

12.3. GÖRSEL 
SANATLARDA 

BİÇİMLENDİRME/
12.3.6. Endüstri 

Ürünleri Tasarımı

12.3.6.1. Sanatsal tasarım ve 
endüstriyel tasarım arasın-
daki farkları açıklar.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü                          
Brisa Akademi ve Müze                                  
Seka Kağit Müzesi                                        
Ford Otosan

Gezilen mekânlardaki sanatsal 
ve endüstriyel tasarım örnekleri 
incelenir ve farkları yorumlanır.
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İngilizce

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

2.MY ENVIRONMENT E9.2.S1 Asking about and 
describing neighbourhood 

Gebze Kent Meydanı / Çoban Mustafa 
Paşa Küliyesi

Öğrenciler okul çevresinde 
bulunan market,mağaza, manav, 
kasap vb. yerleri yerinde görerek 
her mekân için ayrı sorular sorar, 
Bilgi alır ve çevresini tanıtır.

2.MY ENVIRONMENT

E9.2.S2. Students will be 
able to compare people, 
places and objects around 
their environment.

Brisa Lastik Müzesi

Öğrenciler lastiğin geçmişin-
den günümüze olan değişimini 
gösteren Brisa Lastik müzesini zi-
yaret ederek lastiğin geçmişi  ile 
günümüzdeki halini, yazlık-kışlık 
lastikleri karşılaştırır.

3.MOVIES
E9.3.R2 Learning about 
movies types and jargon 
related to movies. 

Seka Park

Öğrenciler Sekapark Film Plato-
sunu ziyaret ederek ve sinema 
filmlerinin çekildiği ortamları 
inceleyerek, sinema jargonuna 
ait kelimeleri öğrenir.
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9. sınıf

3.MOVIES

E9.3.S1. Students will 
be able to express their 
opinions (about free time 
activities)

Gar Sanat Galerisi 

Öğrenciler Gar Sanat Galeri-
sindeki eserleri ve çalışmaları 
inceleyerek bunlar hakkındaki 
fikirlerini ifade edebilirler. 

4.HUMAN IN 
NATURE

E9.4.S1Talking about 
abilities Kocaeli Üniversitesi 

Öğrenciler Kocaeli Üniversitesi 
bünyesindeki Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve Spor Bilimleri fa-
kültelerinde bulunan bölümleri 
ve yapılan çalışmaları yakından 
görerek yetenekleri hakkında 
konuşur. 

6.BRIDGING 
CULTURES

E9.6.S1 Taking part in a 
dialogue about ordering 
food

Kadırga Sosyal Tesisleri 

Öğrenciler Kadırga Sosyal Tesis-
lerine giderek yemek ve içecek 
siparişini, ödemesini ve gereken 
diyalogları hedef dilde yapar. 

7. WORLD HERITAGE

E9.7.S1 Asking and 
answering simple questions 
in an interview about past 
times and past events

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Öğrenciler müzedeki Roma, 
Bizans ve Osmanlı’ya ait eserler 
hakkında araştırma yapar, bilgi 
toplar ve sunumunu yapar.

8.EMERGENCY AND 
HEALTH PROBLEMS

Identifying most frequently 
used expressions related to 
health problem, learning 
how and who to ask for help 
in case of emergency and 
giving advice on health. 

Kocaeli Üniversitesi 

Öğrenciler Kocaeli Üniversitesine 
bağlı Tıp Fakültesi Hastanesin-
de sağlık problemleri ile ilgili 
ifadeleri, acil serviste nasıl ve 
kimlerden yardım alabileceğini 
ve sağlıkla ilgili nasıl tavsiyede 
bulunabileceklerini uygulamaları 
olarak yaparlar.
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İngilizce 10. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

3. LEGENDARY 
FIGURES

E10.3.S3 Talking about a 
historical legendary figure in 
Turkish history. 

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi

Öğrenciler Osman Hamdi Bey 
Evi ve Müzesini ziyaret ederek 
tarihimizde önemli bir yeri olan 
Osman Hamdi bey hakkında 
konuşur.

4. TRADITIONS

E10.4.S1. Students will 
be able to deliver a short 
speech using visuals on 
traditions.

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Öğrenciler Kocaeli Arkeoloji 
ve Etnoğrafya Müzesini ziyaret 
ederek Türk tarihindeki gelenek-
lere ait görselleri kullanarak kısa 
konuşmalar yapar.

4. TRADITIONS

E10.4.R2. Students will be 
able to identify the 
differences between the 
lifestyles and customs of 
people in the past and the 
ones in the 21st century in a 
written text.

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Öğrenciler Kocaeli Arkeoloji ve 
Etnoğrafya Müzesini ziyaret ede-
rek ve müzedeki bilgi panolarını 
okuyarak  21. yüzyıl gelenekleri 
ve yaşam biçimleri ile geçmişte 
var olanların farkını belirler.

8. DIGITAL ERA

E10.8.S1. Students will be 
able to make comments 
on innovations by stating 
causes and effects.

Tübitak Marmara Araştırma Merkezi/GOSB 
Teknopark

Öğrenciler Tübitak Marmara 
Araştırma Merkezi veya GOSB 
Teknoparkı ziyaret ederek tekno-
lojik ilerlemelerin sebep sonuçla-
rını yerinde görerek yorumlar.
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İngilizce 11. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

1. FUTURE JOBS

E11.1.W1. Students will be 
able to write CVs/Letters 
of intent for different job 
applications.

Arçelik A.Ş. /Tüpraş A.Ş.

Öğrenciler Arçelik A.Ş ve Tüpraş 
A.Ş. Gibi endüstriyel kurumlarım 
ihtiyaç duydukları personellerin 
başvuru formlarını ve özgeçmiş-
lerini inceler ve bu tarz özgeç-
mişler düzenler.

2. HOBBIES AND 
SKILLS

E11.2.W1. Students will be 
able to write a paragraph 
about their interests and 
abilities.

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi

Öğrenciler Kocaeli Halk Kütüp-
hanesine giderek ilgilerine ve ye-
teneklerine dönük kaynaklardan 
faydalanarak bir paragraf yazar.

4. WHAT A LIFE

E11.4.S2. Students will be 
able to describe places, 
people and events in the 
past

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Öğrenciler Kocaeli Arkeoloji ve 
Etnoğrafya Müzesinde geçmiş-
teki olayları, insanları ve yerleri 
tasvir eder.

4. WHAT A LIFE

E11.4.R1. Students will be 
able to order the events in 
the biography of a famous 
person/ inventor/ scientist/ 
celebrity.

Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

Öğrenciler Kocaeli Atatürk ve 
Redif Müzesine giderek Ata-
türk'ün yaşamında yaptıklarını 
ve başından geçenleri kronolojik 
olarak sıralar.
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5. WHAT A LIFE

E11.4.W1. Students will be 
able to write an essay about 
a well-known figure from 
Turkish history.

Selim Sırrı Paşa Konağı

Öğrenciler Selim Sırrı Paşa 
Konağında Osmanlı Devletinde 
önemli bir yeri olan ilk yol ve 
köprü gezici mühendisi olan 
Selim Sırrı Paşanın hakkında bir 
metin yazar.

6. OPEN YOUR 
HEARTH

E11.6.S1. Students will be 
able to criticize an action in 
the past.

Tökeli İmre Anıtı

Öğrenciler Tökeli İmre Anıtına gi-
derek Macar Kralı Tökeli İmre'nin 
Osmanlı Devletine sığınmasını 
eleştirir.

7. FACTS ABOUT 
TURKEY

E11.7.S1. Students will be 
able to give a presentation 
on a monument or historical 
site.

Gazi Akçakoca Bey Anı Evi ve Anıt Mezarı

Öğrenciler Kocaeli tarihinde 
önemli bir yeri olan Gazi Akça-
koca Anıtını ziyaret ederek onun 
hakkında bir sunum yapar.

7. FACTS ABOUT 
TURKEY

E11.7.R1. Students will be 
able to find out 
specific information in a text 
describing historical sites in 
Turkey.

Tarihi Osmanlı Hamamı

Öğrenciler İzmit'teki Tarihi 
Osmanlı Hamamına giderek 
hamam hakkındaki yazılı metin-
lerden yapıya dair detay bilgiler 
öğrenir.

7. FACTS ABOUT 
TURKEY

E11.7.W1. Students will be 
able to write a blog post 
recommending places to 
visit in Turkey.

Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi

Öğrenciler Zübeyde Hanım 
Halk Kütüphanesinde bulunan 
Türkiye'de gidilmesi gereken 
yerleri anlatan kitap, kitapçık ve 
broşürlerden faydalanarak bu 
yerleri tanıtan ve tavsiye eden 
bir blog gönderisi yazar.

8. SPORTS

E11.8.S2. Students will be 
able to ask questions to 
make an interview with a 
sportsperson.

Kocaeli Üniversitesi

Öğrenciler Kocaeli Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesindeki 
sporcularla bir röportaj yapmak 
için sorular sorar.

9. MY FRIENDS
E11.9.W2. Students will be 
able to write a booklet to 
describe their hometown.

Gebze/Gölcük/Körfez İlçe 
Halk Kütüphanesi

Öğrenciler belirtilen kütüphane-
lere giderek yaşadığı yeri tanıtan 
bir kitapçık hazırlar.

10. VALUES AND 
NORMS

E11.10.W2. Students will be 
able to write slogans about 
spiritual, moral and social 
values.

Akça Camii
Öğrenciler manevi,ahlaki ve 
sosyal değerlerimizle alakalı 
sloganlar yazar.

İngilizce 11. sınıf
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İngilizce 12. sınıf

ÜNİTE/TEMA KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

1. MUSIC

E12.1.S1. Students will be 
able to exchange ideas 
about their music 
preferences.

Kocaeli Üniversitesi

Öğrenciler Kocaeli Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik 
bölümüne giderek müzik ter-
cihleri hakkında fikir alış-verişi 
yaparlar.

2. FRIENDSHIP

E12.2.S3. Students will be 
able to interpret information 
from graphic features 
(graphs, charts, tables, etc.)

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

Öğrenciler Yücel Boru ve Profil 
A.Ş.'nin yıllara göre üretim artı-
şını, iş hacmini, iş yaptığı ülkeler 
sayısının artışını ve gelirini gös-
teren grafik, tablo ve görselleri 
yorumlar.

5. PSYCHOLOGY

E12.5.S1. Students will be 
able to make a Roleplay 
between a psychologist/
school counsellor and a 
client.

Kocaeli Üniversitesi

Öğrenciler Kocaeli Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Psikolojik Danış-
manlık ve Rehberlik bölümün-
de bir psikolojik danışman ve 
öğrenci arasında geçebilecek bir 
senaryoyu canlandırır.

6. FAVOURS

E12.6.W1. Students will be 
able to write an 
announcement to invite 
people for a charity 
organization.

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi
Öğrenciler külliyede bir yardım 
organizasyonuna davet için bir 
ilan/broşür yazarlar.

9. TECHNOLOGY

E12.9.W2. Students will 
be able to write a for and 
against essay discussing 
technology.

Kocaeli Bilim Merkezi
Öğrenciler bilim merkezinde 
teknoloji lehine ve aleyhine bir 
deneme yazar.
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• Bilim Merkezleri
• Doğal Sit Alanları ve Ören Yerleri
• Kütüphaneler
• Tarihî ve Kültürel Mekanlar
• Üniversiteler
• Müzeler
• Sanat Merkezleri
• Teknoparklar
• Ziyarete Açık Endüstriyel Kuruluşlar
• Millî ve Tematik Parklar
• Temalar Dışındaki Kuruluşlar
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OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMLARI
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BİLİM MERKEZLERİ
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Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi

Ülkemiz ve bölgemiz deprem tehlikesiyle 
iç içe yaşamaktadır. Bu gerçekten hareket-
le eğitim merkezinde depreme hazırlıklı bir 
toplum oluşturabilmek için deprem önce-
sinde, esnasında ve sonrasında yapılması 
gerekenlerin eğitimi verilmektedir. 9 yaş 
ve üstü herkesin randevu alarak yararlana-
bildiği eğitim merkezinde teorik eğitimden 
sonra katılımcılara simülasyon cihazında 
farklı şiddette yapay depremler yaşatıl-
maktadır. Herbir eğitim grubuna 25 kişi 
alınmakta ve eğitim 60 dakika sürmektedir. 
Eğitim sonrası kursiyerlere katılım belgesi 
ve çeşitli hediyeler verilmektedir.

Kozluk Mah. Seka Kültür Alanı, M.Ali Kağıtçı Sok. No:51 
İzmit/KOCAELİ

0(262) 318 10 00 - 318 39 77

depremeğitim@kocaeli.bel.tr



195

Kocaeli Bilim Merkezi
Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata 
geçirilmiş bir projedir. Seka Kağıt Fabrikası 
restore edilerek yoluna Kocaeli Bilim Mer-
kezi ve  Seka Kağıt Müzesi olarak devam 
etmektedir. Kocaeli Bilim Merkezinde, yak-
laşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım 
galerilerin yanı sıra  bilimsel çalışmaların 
yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyle-
şilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanla-
rı, kütüphane, araştırma ofisleri, bilim kafe 
yer almaktadır. Deney düzenekleri “dinamik 
dünyamız” ve “algı ve gerçeklik” olarak iki 
galeriye ayrılmakta, buralarda ziyaretçilere 
aktif bir şekilde gezebilecekleri, dokuna-
bilecekleri, deneyebilecekleri dinamik or-
tamlar sunulmaktadır. “Bilimin sultanları” 
galerisinde müslüman bilim insanlarının 
matematik, gökbilim, mimari, mühendislik, 
tıp ve teknolojiye yaptıkları eşsiz katkıyı ve 
bugün hayatımızın içinde olan  birçok bu-
luşun teşhir edildiği sergi alanını görmek 
mümkün.

Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sok. No: 77
İzmit/KOCAELİ

0262 325 75 59

09:00 – 18:00 

• Kocaeli Bilim Merkezi Pazartesi günü 
hariç tüm günler hizmet vermektedir.

• Atölye etkinliklerimize katılmak için ön-
ceden kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

• Giriş ve etkinliklerimiz ücretsizdir.
0262 317 26 37

kocaelibilimmerkezi@kocaeli.bel.tr
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Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü (Ume)

TUBİTAK UME ulusal ölçüm standartlarının 
geliştirilmesi, muhafazası ve izlenebilirliği-
nin sağlanması yönelik faaliyet gösteren bir 
araştırma geliştirme enstitüsüdür. Ayrıca 
enstitü uluslararası AR-GE projelerine katıl-
makta ve endüstriyel ölçme problemlerine 
yönelik çözümler geliştirmektedir. Enstitü 
kapsamında 102 laboratuvar bulunmakta, 
fakat standart bir gezide 7.sınıf üzeri en faz-
la 20 öğrenci ile akustik, EMC ve yüksek ge-
rilim laboratuvarları gezdirilmektedir. Özel 
gezilerde diğer laboratuvarlar da ziyaret 
edilebilmektedir. 

TÜBİTAK Ulusal Metroloji enstitüsü, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, 
Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

0 (262) 659 50 00 – 2815  

www.ume.tubitak.gov.tr

0 (262) 659 50 01

ume@tubitak.gov.tr

iletişim sorumlusu: ugur.akkaya@
tubitak.gov.tr
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Sanal Gerçeklik Küresi

İzmit cephanelik mesire alanı içinde bulu-
nan, Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi 
ile aynı kampüsü paylaşan Sanal Gerçeklik 
Küresi güneş, yıldız, gezegen ve diğer gök 
cisimlerinin görüntülerinin özel bir yansıtıcı 
yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansı-
tıldığı bir mimari yapıdır. Ekran tavan yarım 
küre şeklindedir ve izleyecilere uzay boşlu-
ğunda gezinti yaptıkları hissi vermektedir. 
Sanal gerçeklik küresi sadece astronomi 
alanında değil görselliğin önemli olduğu 
tüm ders ve konularda öğrencilere keyifl i 
bir öğrenme ortamı sunmayı hedefl emek-
tedir.

28 Haziran Mahallesi Bahriye sokak  No:28 İzmit Belediyesi 
Cephanelik Mesire ;Alanı izmit / KOCAELİ

0(262) 318 00 14
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

Türk Standartları Enstitüsü;  her türlü mad-
de ve mamüller ile usul ve hizmet standard-
larını yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu 
kapsamda çok sayıda laboratuvarda ürün-
lerin kalite seviyeleri test edilmektedir. Ens-
titü kapsamında sadece ürünlere değil hiz-
met, sistem ve kurumlara da belgelendirme 
yapılabilmektedir.

TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 A-Blok, 
Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ

0(262) 723 13 13

0(262)723 16 32

marmaraBolgeKoord@tse.org.tr
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Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü

Gebze teknik üniversitesi yerleşkesi içinde 
yer alan tohum sertifikasyon test müdürlü-
ğünde tescil edilen veya üretim izni verilen 
ve milli çeşit listesinde yayımlanan çeşitlere 
ait tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu 
ile ilgili çalışmaları yürütülme, müdürlüğe 
gelen tohumluk numuneleri üzerinde fizik-
sel, biyolojik ve diğer laboratuvar analizleri 
ile gerekli belgelendirmeler yapılmaktadır.

Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 
2260 Sok. No: 4/19 PK:42 GEBZE/ KOCAELİ

0 262 653 77 10

0 262 653 77 13

cayirova.tstm@tarim.gov.tr
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3D Yazıcı Ve Tasarım Merkezi

3D Yazıcı en basit anlamda zihinlerde soyut olarak canlanan objelerin, somut yani elle tutulabilir hale gelmesine 
yardımcı olan makinelerdir. Tıp dünyasından, uzay teknolojisine, pastacılıktan, eğitime kalıpçılıktan, kuyumculuğa, 
oyuncaktan, aksesuara kadar birçok alanda 3D yazıcılar kullanılmaktadır. İzmit belediyesince kar amacı gütmeyen 
bir eğitim kültür merkezi olarak kurulan ve 2015 yılından beri faaliyet gösteren merkezde 3D yazıcı teknolojisi ve 
çeşitleri, 3D yazıcıda çıktı alma teknikleri, 3D tasarımda kullanılan araçlar eğitimleri verilmektedir. 
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42 Evler Körfez Mah. Seyhan Sok. No:6 İzmit KOCAELİ

0 262 335 20 10

3dyazicivetasarimmerkezi@gmail.com 

http://www.3dyazicivetasarimmerkezi.com
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DOĞAL SİT ALANLARI 
VE ÖREN YERLERİ
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Kefken Adası I.Derece Arkeolojik Sit Alanı

Karadeniz’de üzerinde insanın yaşadığı tek 
ada Kefken Adası’dır. Birinci derece sit alanı 
olan ada, tarihi özelliklerini korumaktadır. 
Tarih boyunca Cenevizliler, Romalılar, Bi-
zanslılar ve Osmanlılar’a evsahipliği yapmış 
olan Kefken Adası’nda tarihi kalıntılar  bu-
lunmaktadır. Kefken Adası’nın bitki örtüsü 
defne ağaçlarının hakimiyetinde. Ayrıca 
göçmen kuşların geçiş alanı üzerinde bulu-
nan Kefken Adası iyi bir kuş gözlem alanıdır. 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kocaeli/gezilecekyer/
kefken-adasi
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Hereke Kentsel Sit Alanı

Hereke İzmit Körfezi’nin kuzey kıyısında, İzmit ilçe merkezinin yaklaşık olarak 30 kilometre batısında, he-
men yanı başında kuzeyinde tepelerin, güneyinde ise denizin sıkıştırdığı alanda doğu-batı doğrultusunda 
uzanan yerleşim alanın oldukça sınırlı olduğu Körfez İlçesine bağlı bir beldedir. Hereke’nin eski adlarından 
biri Ankyron olarak bilinmektedir. Daha çok Yukarı Hereke’yi ifade ettiği düşünülen Ankyron adının aslının 
-kesin olmamakla beraber- Ank(a)ura-(wa)na lup Luwi dilinde “Yüce Anka Ülkesi” anlamına geldiği söylen-
mektedir. Roma döneminde ise bugün Ankyron’a göre daha yaygın olarak bilinen Charax adını almıştır. 
Bugün ayakta kalan bir kısmının Kamahane mevkiinde bulunduğu Hereke Kalesi; pekte sağlam gözükme-
yen bir kayalık(olasılıkla kireç taşı) üstünde yükselmekte olup beldeye ve güneyindeki körfeze hâkim bir 
durumda bulunmaktadır. Hereke ayakta kalan II. Wilhelm Köşkü, Fabrika-i Hümayun , Kale gibi yapıların 
yanısıra potansiyel arkeolojik mirası bakımından da önemli bir ziyaret mekânıdır.
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Gultepe Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

İzmit merkezine yaklaşık iki km. mesafede Gültepe Mahallesi, eski İstanbul yolu üzerinde ve TEM otoyolu 
kenarındadır. Antik çağ nekropolü ile Bizans Dönemine ait kutsal yapı kalıntısı (hipoje), karayollarının yaptığı 
yol çalışması sırasında ortaya çıkmıştır. Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nce bölgede yapılan arkeolojik 
çalışmalar sonucunda, bu nekropolden çıkartılan küpler, gözyaşı şişeleri ve ayna gibi Roma dönemi eserleri 
müzeye kazandırılmıştır. Yine MS II. ile IX. Yüzyıllar arasına tarihlenebilecek yapı kalıntıları arasında; haç planlı 
kilise kalıntısı, ince uzun dörtgen odaların yer aldığı mezar odaları ve Hristiyan şehitleri veya Azizleri için 
yapılmış mezar yapısı ya da kutsal yer kalıntıları olan bir de Martyrion bulunmuştur.

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kocaeli/gezilecekyer/
gultepe-nekropolu-zmit
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Eskihisar Kentsel Sit Alanı

Gebze ilçesinde ve İzmit Körfezi’nin kuzey batısında bulunan Eskihisar; körfezi kontrol edebilecek konum-
da olan kalesi, tarihin birçok döneminde yerleşim yeri olmuş olan kıyıdaki yerleşim alanı, balıkçı barınak 
alanı, Yalova Topçular iskelesine geçiş yapan feribot iskeleleri, tarihi çeşmeleri ve Osman Hamdi Bey Müze 
Evi ile gezinti amaçlı kullanılabilecek güzel sahili ile önemli bir kentsel sit alanıdır. 
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Saraylı Kentsel Sit Alanı

Roma Dönemine ait kalıntıların da 
yoğun olduğu Saraylı Köyü Gelenek-
sel 19. Yüzyıl evleriyle özgün yapısını 
korumaktadır. Saraylı evleri, ahşap ve 
bağdadi sıvalıdır. Köy Mezarlığı Arke-
olojik Sit, Köy yerleşkesi ise Kentsel Sit 
Alanı içerisinde kalmaktadır.

Saraylı Köyü Yolu
Saraylı, 41650 Gölcük/Kocaeli, Türkiye
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İL/İLÇE ADI KURUM/MEKÂN ADI

Kandıra Kefken I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Karamürsel Ereğli Kentsel Sit Alanı

Karamürsel Yalakdere Kentsel Sit Alanı

Gölcük Değirmendere Eski Yalı Mahallesi Kentsel Sit Alanı

Gölcük Yazlık Roma Nekropolü

Dilovası Tavşancıl Kentsel Sit Alanı

Doğal Sit Alanları ve Ören Yerleri
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KÜTÜPHANELER
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Gebze İlçe Halk Kütüphanesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Gebze’ye kazandırılan Çoban Mustafa Paşa 
Kütüphanesi’nde de kullanıcılar, Türk kla-
siklerinden batı klasiklerine, ansiklopediler-
den sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 binde 
dijital e-kitaba erişim sağlayabiliyor. Gebze 
Kent Meydanı’nda konumlana kütüphane 
bin üç yüz metrekare kapalı alana sahip ve 
bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölüm-
lerini barındıran zengin yayın koleksiyonu-
na sahiptir ve akıllı kütüphane sistemleri ile 
donatılmıştır.

Hacıhalil Mah. 41400 Gebze/KOCAELİ

(0262) 226 94 65

Pazartesi kapalı.
Haftanın diğer altı günü 09.00-18.00
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Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Kütüphanesi

MAM Cahit Arf Kütüphanesi öncelikle yerleşke içerisinde hizmet verdiği birimlerin ihtiyaç 
duydukları konularda yayınları koleksiyonlarına dahil etmiştir. Kitaplar, süreli yayınlar, elekt-
ronik veritabanları, patentler, tezler, raporlar, DVD ve BluRay yayınlar, standartlar, elektronik 
veritabanları, danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, yıllık, almanak vb.), haritalar, istatis-
tikler, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları vb. birçok tür ve biçimde yayınlar kütüphane kolek-
siyonlarında yer almaktadır.

Barış Mah. Gebze

262 677 2000

262 643 0470

analiz@tubitak.gov.tr

09.00-17.00

mam.tubitak.gov.tr
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Gölcük Belediyesi Değirmendere 
Halk Kütüphanesi

13 000 basılı eser, 18 000 dijital eserle gü-
nümüzün gelişmiş kütüphanelerinin kul-
lanmış olduğu teknolojik alt yapısı ile kuru-
lan kütüphanede bireysel çalışma odaları, 
gurup çalışma odaları, okuma köşeleri de 
bulunmaktadır.

Değirmendere Yalı, Saniye Altuncu Cd. No:2, 41950 Gölcük

(0262) 427 07 06

golcuk.bel.tr

09.00-17.00
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi

Kütüphane Üyelik Kartı bulu-
nanlar 15 gün süreliğine kitap-
ları ödünç alabilir.15 bin kitap 
ve 6620 üye okuyucuya sahiptir. 
Pazartesi günü hariç haftanın 6 
günü hizmet vermektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü 
Kozluk Mahallesi, Mehmet Ali Kağıtçı Sokak, No:77, İzmit/KOCAELİ

0262 332 53 47 

kbbhalkkutuphanesi@kocaeli.bel.tr

09.00-18.00
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Nazmi Oğuz Çocuk Kütüphanesi

Yaklaşık 10 bin kitabın yer aldığı kütüp-
hanede eğitici oyuncaklar, sinema filmleri 
ve animasyon filmlerin yanı sıra zeka ge-
liştirici etkinlik materyalleri de bulunmak-
tadır. Aynı anda 40 okuyucu faydalanabil-
mektedir.

Hacı Hasan Mah Hacı Kasım sok Oğuz Apt. 6. blok

(262) 3225244

kutuphane4109@kultur.gov.tr

09.00-17.00
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ E-POSTA İLETİŞİM

AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

KOCAELİ İL HALK 
KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Sabancı Kültür Sitesi 
Oramiral Salim Dervişoğlu 
cd no:78

kutuphane41@
kultur.gov.tr (262) 3212184 09.00-

17.00

ÇAYIROVA 
İLÇE HALK 

KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Mustafa Kemal cad. Dep-
rem Konutları. Leman sok. 
Ada: 7 No: 5 Şekerpınar

kutuphane4111@
kultur.gov.tr (262) 6580497 09.00-

17.00

DERİNCE 
M.KILIÇDOĞAN 

İLÇE HALK 
KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Venüs İş Merkezi Kat 2 kutuphane4105@

kultur.gov.tr (262) 2331701 09.00-
17.00

GÖLCÜK İLÇE 
HALK 

KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Düzağaç mah.1 mart cad. 
numara 178

kutuphane4102@
kultur.gov.tr (262) 4224609 09.00-

17.00

GÖLCÜK BELEDİ-
YESİ HALK 

KÜTÜPHANESİ
Gölcük Belediyesi Düzağaç, 690. Sk. No:3, 

41650 Gölcük/Kocaeli golcuk.gov.tr (0262) 422 46 
09

09.00-
17.00

KANDIRA PROF. 
DR. TURAN GÜNEŞ 

HALK 
KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Çarşı mah. Helvacı cad. 
Prof. Turan Güneş Kültür 
Sitesi

kutuphane4106@
kultur.gov.tr (262) 5512475 09.00-

17.00

KARAMÜRSEL İLÇE 
HALK 

KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

4 Temmuz mh. Koltukçu-
lar Sitesi F Blok MOPAŞ 
Market üstü

kutuphane4103@
kultur.gov.tr (262) 4522199 09.00-

17.00

KÖSEKÖY NAZIM 
DEMİRCİ İLÇE 

HALK 
KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Gaziler mah.kazım kara-
bekir cad. no:8 köseköy 
merkez

kutuphane4108@
kultur.gov.tr (262) 373-4719 09.00-

17.00

SUADİYE HALK 
KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Çepni mah. Akçakoca 
kültür parkı Suadiye

kutuphane4110@
kultur.gov.tr (262) 352-3029 09.00-

17.00

KÖRFEZ İLÇE HALK 
KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Körfez İlçe Halk Kütüphanesi 
Mimar Sinan Mah.Site Sok.
Belediye Hizmet Binası No:18

kutuphane4107@
kultur.gov.tr (262) 528-6800 09.00-

17.00

GEBZE İLÇE HALK 
KÜTÜPHANESİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Hacı Halil Mah.Adliye 
Cad.1209/1 Sokak No:16/A 
Gebze/KOCAELİ

kutuphane4101@
kultur.gov.tr (262) 6422806 09.00-

17.00

Diğer Kütüphaneler
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TARİHÎ VE KÜLTÜREL 
MEKÂNLAR
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Orhan Camii (1332)

1332 yılında Nikomedya’nın fethini tamamlama-
ya muvaff ak olan Şehzade Gazi Süleyman Paşa 
tarafından babası Orhan Gazi adına yaptırılan ca-
mii, İzmit’in fetih camisidir. Osmanlı Devleti’nin 
fetih geleneğine göre ilk yapılan veya dönüştü-
rülen fetih camiinde hutbeye kılıçla çıkılırdı. Gü-
nümüzde de Osmanlı Devleti’nden kalan bu ge-
lenek Orhan Camii’nde Cuma Hutbelerine kılıçla 
çıkılarak sürdürülmektedir. Orhan Camii’nin ori-
jinal inşa kitabesi günümüze ulaşmamıştır. XIX. 
yüzyılda (1843) ve cumhuriyet döneminde çe-
şitli onarımlar geçirmiş, orijinal yapıya göre bir-
çok değişikliğe uğramıştır. Gazi Süleyman Paşa 
Camii’nin, Sultan Abdülmecid dönemi onarım 
kitabesi günümüzde Kocaeli Arkeoloji ve Etnog-
rafya Müzesi’nde sergilenmektedir. Kitabeden 
bir bölüm şöyledir:
Güzîn-i al-i Osman Hazret-i Orhan’ı zişânın
Vezir erşed-i evlâdı bu paşy-ı ekyâd
Müşerref olduğu dem hak-i pâyimden ser-i İzmid
Bu hâlâ camii bâlâya itdi sıdküle is’ad                                                                  
Caminin güneydoğusunda bulunan hazirede, 
camide görev yapmış bazı imamları ve yakınları 
ile eskiden bulunan medresenin müderrisleri ve 
bazı şeyhlerin mezarları bulunmaktadır.

Orhan Mahallesi, Bağçeşme
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Akçakoca (Dere) Cami (1328)

Eski İzmit’in merkezi olan ve İzmit’i kuş-
bakışı olarak gören mahallelerinden olan 
Akçakoca mahallesinin tek ve İzmit’in de 
ilk camisidir. Yapılış tarihi kesin olarak bi-
linmemekle beraber ittifak edilen tarih 
1255’tir. Çünkü caminin kuzey ve güney 
duvarlarının sol üst köşelerinde bulunan 
hat olarak yazılmış ayeti kerimelerin altın-
da bu tarih vardır.728 de İzmit, Türklerin 
eline geçince fetih namına yapılmıştır. 
Camiye Kocaeli çevresinin fethinde eme-
ği geçen Akçakoca’ya izafeten Akçakoca 
Camii adı verilmiştir. (Günümüzde Dere 
Camii olarak da bilinir) Birçok defa tami-
rat geçirdiği için ilk kurulduğu dönemin 
karakterini büyük ölçüde kaybetmiştir. 
Minaresi bugünkü binadan daha eski bir 
görünüm arz etmektedir. Cami ahşap ça-
tılı ve kare planlıdır.

Akçakoca Mahallesi, Alaca Mescit Sk. No:108
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Mevlevî Evi

Kocaeli Mevlevi evi, Sekapark alanı içe-
risinde Seka Lojmanları olarak bilinen 
yapılardan birinin yenilenmesini (Resto-
rasyon) yapılması suretiyle oluşturulmuş-
tur. Ev iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde, Mevlevi zikrinin güzel sanatlar-
dan ebru ve hat çalışmalarının yaşayan 
müze anlayış içerisinde düzenlenerek zi-
yaretçilerin dikkatine sunulan alandan ve 
Mevleviliğin tanıtım yapıldığı bir sunum 
odasından oluşmaktadır. Burada sineviz-
yon ve barkovizyon gösteri izleme küçük 
topluluklara sunum yapma imkanı da 
mevcuttur. İkinci bölüm ise, bilim ,sanat, 
sohbet toplantılarının yapılabileceği, şiir, 
edebiyat ve anma gecelerinin düzenlene-
bileceği iki ayrı salondan müteşekkildir.

SEKA Park kültür Alanı
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Saat Kulesi (1901)

İzmit, Kemalpaşa mahallesinde Kasr-ı 
Hümayun (Saray Müze) ile Atatürk Hey-
keli arasında yer alan, kentin karekteris-
tik Saat Kulesi’ni İzmit Mutasarrıfı Musa 
Kazım Bey tarafından, Sultan II.Abdülha-
mit’in tahta çıkışının 25. yıldönümü nede-
niyle 1902 yılında Neoklasik üslupta He-
reke ve Tavşancıl’dan getirilen traverten 
taşlardan yaptırılmıştır

Kemalpaşa Mah. Vali Konağı Alt Kısmı
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İzmit Eski Gar Binası-1873

Yıllarca İstanbul-Ankara ve Anadolu hattı üzerinde ana istasyon hizmeti gören İzmit tren istasyonu, 
gar binası, hangar binası, ambar binası, su kulesi, lojman, yemekhane binası ve müştemilatlardan 
oluşan ve yaklaşık 21 dönümlük bir arazide konumlanmış; İzmit’in batı girişinde yer alan büyük bir 
komplekstir. Tescilli binalardan oluşan bu kompleks içinde gar binası 1870-1873 yılları arasında, am-
bar binası 1891 yılından sonra, hangar binası 1891 yılından önce, lojman binası 19. yüzyılın sonunda, 
yemekhane binası ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, su deposu ise 1873 tarihinde inşa edilmiştir. (Deniz 
Demirarslan, Batılaşma/Modernleşme Dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda
Demiryolu Politikası, Uluslararası Gazi akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 2019)”

Kozluk Mahallesi İzmit Tren Garı Yanı
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Selim Sırrı Paşa Konağı (1892)

Osmanlı’nın ilk yol ve köprü gezici mühendisi unvanına sahip, 1888-1894 yılında İzmit’te Muta-
sarrıf (günümüz valisi) olan Selim Sırrı Paşa’nın, çizimini bizzat kendisinin yaptığı Selim Sırrı Paşa 
Konağı  1892 yılında inşa edilmiştir. 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, 2 katlı 
ve ahşaptan yapılmış olup konağın iç duvarları antik heykel ve mimari parçaları ile süslenmiştir. 
Konağın müştemilatı, Fransa’dan özel olarak getirilen tuğlalarla örülmüştür. Sırrı Paşa Konağı’nın iç 
mekân duvar bezemelerinin, Dolmabahçe Sarayı’nın restorasyonunu yapan ressamlar tarafından 
tezyin (süsleme) edildiği rivayet edilir. Mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından yaptırılan ve Kocaeli şehrinin 
en görkemli yapılarından birisi olan konak, zarif mimarisi ve zengin kalem işi süslemeleriyle dikkat 
çekmektedir.

Hacıhasan Mah., Sırrı Paşa Cd. No:18
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Kapanca Sokak

Akçakoc Mah. Kapanca Sokak
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İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesinde yer 
alan Kapanca Sokak, İzmit kentinin 19. 
yüzyıl mimarisi ve kent dokusu özellikle-
rini barındıran nadir sokaklarından biridir. 
Yamaçta konumlanan eski kent dokusu 
arazi eğiminden dolayı organik plan şe-
ması üzerine kurulmuştur. Geleneksel 
mimarinin egemen olduğu konut yapı-
ları genellikle bahçeli düzende iki katlı 
olarak inşa edilmiştir. Geçmişte İzmit’in 
sokaklarında yaygın olarak kullanılan Ar-
navut kaldırımı taşları Kapanca Sokakta 
korunarak orijinal haliyle kullanılmıştır. 
150,70 mt uzunluğuna sahip olan Ka-
panca Sokak; güneybatıda Sadettin Yalım 
Cad. ile kuzeydoğuda Sırrı Paşa Caddesini 
birbirine bağlamaktadır. Kuzeydoğuda 
Kapanca Sokağa Serdengeçti Sokak bağ-
lanmaktadır
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KURUM/MEKÂN ADI BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

Nikomedia Antik Şehri Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi 

Üçtepeler Nekropolü ve Su 
Kemeri Kültür ve Turizm Bakanlığı Kabaoğlu Mah. Üçtepeler

Akça Camii Diyanet İşleri Başkanlığı Karabaş Mahallesi, Akça Cami Caddesi

Gazi Akça Koca Anı Evi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Doğan mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak SekaPark 
Otel arkası

Süleyman Paşa Hamamı - XIV. yy İzmit Belediyesi Akçakoca Mahallesi, Orhan Cd. No:3

Pertev Mehmed Paşa (Yeni 
Cuma) Camii (1546) Diyanet İşleri Başkanlığı Karabaş Mahallesi, Yeni Cuma Cami

Fevziye Camii (1576) Diyanet İşleri Başkanlığı Tepecik Mahallesi, Hürriyet Cd. No:65

Tarihi Osmanlı Hamamı - XVI. yy Kültür ve Turizm Bakanlığı Ömerağa Mahallesi, İnönü Cd.

Alaca Mescit 
(Gümüşlüoğlu Camii) (1598) Diyanet İşleri Başkanlığı Akçakoca Mahallesi, Alaca Mescit Sk. 

Arapzâde Camii Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Hızır Mahallesi, Mantar Çeşme Sokak

İmâret (Abdüsselam) Camii 
(XVI. yy) Diyanet İşleri Başkanlığı Tepecik Mah.İmaret Sokağı, Redif Dairesi güneyi.

Tarihi ve Kültürel Mekânlar
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KURUM/MEKÂN ADI BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

Yumurtacı (Hacı Hasan) Cami 
(1631) Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi

Tökeli İmre Evi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Park kültür Alanı

Hüseyin Paşa Camii (1767) Diyanet İşleri Başkanlığı Çukurbağ Mah. Kayabaşı Sok.

Emine Hanım Çeşmesi-1749 Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Hasan Mah. Kapanca Çıkmaz Sok.

Canfeda Hatun Çeşmesi 
(XVIII. yy sonları) Kültür ve Turizm Bakanlığı Orhan Mahallesi, Medrese Sk. No:33,

Sarı (Sirkeciler) Konak İzmit Belediyesi (iZMEK Kurs 
Binası) Hacı Hasan Mah. Yukarıpazar Sok.

Saatçi Ali Efendi (Gümüşlüoğlu) 
Konağı (1776) İzmit Belediyesi Veliahmet Mh. 41200 İzmit/Kocaeli

Portakaloğlu Mustafa Ağa Mesci-
di (1778) Diyanet İşleri Başkanlığı Akçakoca Mahallesi Portakal Mescid Geçidi No : 1

Yalı (Çalık Ahmet Ağa) Camii 
(1907) Diyanet İşleri Başkanlığı Ömerağa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Cd. No:99

Eski Vali Konağı Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü Kozluk Mahallesi
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KURUM/MEKÂN ADI BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

Namazgah Şehitliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Orhan Mahallesi Bağçeşme

Servetiye Karşı Köyü Köprüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı Servetiye Karşı Köyü Başiskele

Kilezdere Köprüsü - Osmanlı 
Dönemi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vezirçiftliği Mahallesi

Akse Köyü Camii Diyanet İşleri Başkanlığı Akse Mahallesi 517. Sok. No:1

Gar Binası Kültür ve Turizm Bakanlığı Deniz Mahallesi

Tavşancıl Yahya Kaptan Mezarı Dilovası Belediyesi Tavşancıl Mah. Fikri Bengi Caddesi

Tavşancıl Seyyid Hacı Veliyüddin 
Ağa Camisi Diyanet İşleri Başkanlığı Tavşancıl Mah., Fikri Bengi Cad., No:25

Tavşancıl Tarihi Gar Binası TCDD Tavşancıl Sahil

Dilkelesi Tarihi Gar Binası TCDD Diliskelesi Mah. Liman Cad. No: 13/8

Diliskelesi (Dilderesi) - Sultan 
Süleyman Köprüsü Diliskelesi Dilderesi Kocaeli / Dilovası

Sultan Orhan Camii Diyanet İşleri Başkanlığı Sultan Orhan Mah.
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KURUM/MEKÂN ADI BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Halil Mah. Atatürk Cad.

Eskihisar Kalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskihisar Mah.

Hünkâr Çayırı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Gebze Teknik Üniversitesi Yanı

Anibal (Hannibal) Mezarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barış Mahallesi TÜBİTAK Yerleşkesi

Gebze Tarihi Su Dolabı (xvıı. yy) Gebze Belediyesi Hacı Halil Mah. Gebze

Karabakkal (Merdivenli) Camii 
(XIV. yy) Diyanet İşleri Başkanlığı Sultan Orhan Mahallesi, 1224. Sk. No:1

Tarihi Çarşı Hamamı (1523) Gebze Belediyesi Hacıhalil Mah., 1222. Sok. No:33

İbrahim Paşa Çeşmesi - 1664 Gebze Belediyesi Hacıhalil Mahallesi, 1222. Sk.

Tarihi Gar Binası - 1873 Gebze Belediyesi Kocaeli / Gebze

Malkoçoğlu Mehmed Bey Türbesi Gebze Belediyesi Hacıhalil Mahallesi, Kızılay Cd. 4/E
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KURUM/MEKÂN ADI BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

Saraylı Köyü Saraylı Mahallesi Muhtarlığı Saraylı Mahallesi Gölcük

Halıdere Roma Lahiti Halıdere Mahallesi Halıdere 

Tarihi Yazlık Ilıcası Gölcük Belediyesi Yazlık Merkez Mah. Ilıca Cad.

Değirmendere Yalı Evleri Gölcük Belediyesi Yalı Mah. Değirmendere

Sultan Baba Türbesi (XV. yy) Gölcük Belediyesi Örcün Mahallesi Sultan Baba Cad. No: 136

Değirmendere Yalı Camii (1834) Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli / Gölcük

Gölcük Kazıklı Kervansarayı 
(XVI. yy) Gölcük Belediyesi Şirinköy Mahallesi, İpek Yolu Blv. No:96

Orhan Camii (XIV. yy) Diyanet İşleri Başkanlığı Orhan Mah. Değirmen Sokak No: 11

Akçakoca Bey Anıt Mezarı KBB Babadağ Mevkii Kandıra

Karamürsel Bey Anıt Mezarı Karamürsel Belediyesi 4 Temmuz Mah.Hacı Ömer Ağa 2105 Sok. No:6

Karabali Mehmet Bey Cami  
(1532) Diyanet İşleri Başkanlığı 4 Temmuz Mahallesi, Atatürk Cd

Valide Sultan Köprüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı Karamürsel-İznik Yolu Yalakdere Mahallesi Yakını

Başdeğirmen Tarihi Su Değirmeni Karamürsel Belediyesi Başdeğirmen Konaklama Evleri-Akçat Mah. Yolu 8. km.
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KURUM/MEKÂN ADI BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

Tökeli İmre Anıtı Kartepe Belediyesi Karatepe Köyü 

Çuha Fabrikası - Kullar Kartepe Belediyesi Vezirçiftliği Mevkii

Derbent Hikmetiye Camii (1880) Diyanet İşleri Başkanlığı Büyükderbent

Maşukiye Tarihi Gar Binası TCDD Maşukiye Mah.

Derbent Tarihi Gar Binası TCDD Derbent Mah.

Suadiye Tarihi Su Değirmeni Kartepe Belediyesi Suadiye Mah.

Taşköprü (Kutluca Köyü) Köprüsü 
- Roma Dönemi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli / Körfez

Hereke Kaiser II. Wilhelm Köşkü Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Akif Mah. Hereke Cumhuriyet Cad. No:10

Hereke Kalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Akif Mah. Gülizar Sokak

Hereke Tarihi Gar Binası TCDD Hacı Akif Mah. Hereke Cumhuriyet Cad. 

Hereke Fabrika-i Hümayun - 1843 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hacı Akif Mahallesi Hereke -  Körfez

Türk Kahvesi Körfez Belediyesi (Özel İşletme) Atalar Mah. İstasyon Cad. No:3 Yarımca

Yarımca Atalar Camii Diyanet İşleri Başkanlığı Atalar Mah. İstasyon Cad. Yarımca
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ÜNİVERSİTELER
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Kocaeli Üniversitesi

18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekoku-
lu, 1 Devlet Konservatuvarı ile hizmet veren dev 
bir eğitim kurumudur.
81.000’in üzerinden öğrencisi ile her sene ülke-
mize yetişmiş bireyler kazandıran üniversitemiz, 
15 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 28 Araştır-
ma ve Uygulama Birimi ile ülkemizin araştır-
ma-geliştirme (AR-GE) Faaliyetleri içinde önemli 
bir konuma sahiptir.
91 Öğrenci Kulübü ve Topluluğu ile öğrenci et-
kinlikleri arasında ilk sırada yer alarak, kulüpleri 
aracılığı ile toplumsal sorumluluk faaliyetlerine, 
sosyal ve kültürel etkinliklere imza atmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380 izmit/KOCAELİ

+90 (262) 303 10 00

kocaeliuniversitesi@hs01.kep.tr

http://www.kocaeli.edu.tr

08:30 - 17:00
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Gebze Teknik Üniversitesi

Teknolojik gelişmelere öncülük eden Gebze 
Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TSE, 3 Tekno-
park, 18 Organize Sanayi Bölgesi ve 35 Ar-
Ge Merkezi’nin kalbinde konumlanmış olup, 
Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla yapmış 
olduğu üniversite-sanayi işbirliği anlaşmala-
rıyla, öğrencilerine daha mezun olmadan iş 
bulma imkânını sunmaktadır.. Bu sayede DPT, 
TÜBİTAK gibi büyük bütçeli projelerle insansız 
hava aracı, elektrikli otomobil, biyolojik saat, 
kanser araştırmaları, savunma teknolojileri, 
nanoteknoloji gibi çağın gerekliliğini yansı-
tan önemli konularda çalışmalarını sürdür-
mektedir.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 41400 gebze/KOCAELİ

+90 (262) 605 10 00 

iletisim@gtu.edu.tr 

http://www.gtu.edu.tr

08:30 - 17:00
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MÜZELER
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İzmit Belediye Müzesi (Yeşil Konak)

1927 yılında İzmit’in esnafl arından Osman Zeki 
Akköseoğlu tarafından yaptırılmış olan konak, 
2013  yılında  TOKİ - İzmit Belediyesi işbirliğiyle, 
restorasyonu yapılarak müze olarak hizmete 
açılmıştır. Yeşil Konak; İzmit’te Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında yapılmış olan ahşap konaklardan 
birisi olması, geleneksel İzmit evlerinin özellik-
lerini yansıtması ve 1871 yılında kurulan  İzmit 
Belediyesi’nin tarihsel geçmişiyle ilgili  bilgi be 
belgeler sergilenmektedir. Ayrıca müzenin ze-
min katı ipek halı dokuma kursu olarak hizmet 
vermektedir.

Hacı Hasan Mah. Tezer Sokak No:4 İzmit/Kocaeli
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Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

Osmanlı’nın Redif subayları için yaptırılan 
Redif Dairesi, 1999 depremine kadar 15. 
Kolordu Komutanlığı’nca  Askeri Mahke-
me binası olarak kullanılmıştır. Deprem-
de hasar alan bina 2011 yılında Kocaeli İl 
Özel İdaresi’nce restore ettirilerek Atatürk 
ve Redif Müzesi adıyla hizmete açılmıştır. 
Müzede  Milli Mücadele dönemi ve bu 
dönemde Kocaeli ile ilgili bilgiler Osman-
lı ordusunda ve devletinde  kullanılan 
araç gereçlerin yanında M.Kemai’in hayat 
kronolojisi ve son dönemlerini yansıtan 
belgeler bulunmaktadır. Müzenin üst ka-
tında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya 
Köşkündeki  Kütüphanesini gösteren bir  
bölüm de bulunmaktadır.

Kemalpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi İzmit/Kocaeli 

(0262) 321 2274   

Yaz Dönemi 09:00 - 17:30
Kış Dönemi 09:00 - 17:30   

Lütfen randevu alınız.
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Kocaeli Av Köşkü Saray Müzesi (Kasr-ı Hümayün)

İzmit Sarayı (Abdülaziz Av Köşkü), Kocaeli 
İzmit’te İzmit Saat Kulesinin hemen ya-
nında bulunmaktadır.  İstanbul dışındaki 
tek saray olma özelliğine sahip bu yapı, 
2004-2007 senelerinde restore edilmiştir. 
Mermer işçiliği, süslemeleri ve sütunları 
ile günümüzün en büyük değerleri arasın-
da yer alan yapı, müze olarak 2007 yılında 
hizmete açılmıştır. Cumhuryetimizin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk birçok kez 
İzmit’i ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler içerin-
de  18 Haziran 1922 tarihli  Fransız yazar 
Claude Farrere ile  yaptığı  mülakat  ve 16 
Ocak 1923 tarihinde  dönemin önemli ga-
zetecilerini İzmit’e çağırarak gerçekleştir-
diği basın toplantısını  bu binada yapmış-
tır. Bu  nedenle  bina İzmit’in önemli tarihi 
simgelerinden biridir.

Kemalpaşa Mahallesi, Hürriyet Caddesi   İzmit/Kocaeli 

(262) 321 22 74 

09.00-17.30

Lütfen randevu alınız.
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Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi

17 Ağustos 1999 depreminde ya-
şamlarını yitirenleri anmak ve dep-
rem hakkında bir farkındalık yarat-
mak üzere İzmit Belediyesi tarafından 
Cephanelik bölgesinde yaptırılmıştır.                                                                                                                                  
Kendi alanında dünyada tek olma özel-
liine sahip olan müzede deprem ve yer-
yüzünün hareketleri, deprem öncesinde, 
deprem sırasında ve deprem sonrasında 
yapılması gerekenler hakkında bilgilen-
dirme yapılmaktadır. 17 tematik adımdan 
oluşan müzede   simülasyon odası bulun-
makta olup,Umut koridoru adı verilen bö-
lümde 17 Ağustos depremine dair bilgiler 
ve fotoğrafl ar yer almaktadır.

28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak No:28 İzmit Belediyesi 
Cephanelik Mesire Alanı  İzmit / KOCAELİ  

0262 329 29 00   

09.00-17.30   

Lütfen randevu alınız.
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SEKA Kağıt Müzesi

2016 yılında açılan SEKA Kağıt Müzesi 
Türkiye’nin en büyük kağıt müzesidir. 
Farklı atölye uygulamalarının  bulunduğu 
müzenin sergi salonlarında, bir taraftan 
kağıt üretim süreci ilgili mekânlarında an-
latılırken, bir taraftan da fabrika yaşantısı, 
SEKA kurum tarihi, Nikomedia’dan bugü-
ne alanın tarihi, Mehmed Ali Kağıtçı’nın 
hikayesi, kağıdın, fabrika ve fabrika ala-
nının tarihi ve sosyal boyutu ile ilgili içe-
rikler sergilenmiştir. Öğrenciler müzedeki  
ahşap atölyelerindeki çalışmalara,  ilgili 
alanlardali  kağıt yapımı ve kağıt sanatıyla 
ilgili etkinliklere  ve   matbaa bölümünde-
ki çalışır durumdaki makinalarda  baskı 
işlemi yapımına katılabilirler.

Kozluk Mahallesi, Mehmet Ali Kağıtçı Sokak No:77 İzmit/ Kocaeli 

sekakagitmuzesi@kocaeli.bel.tr

(262) 332 53 47

Salı’dan Pazar’a 09.00-18.00

Lütfen randevu alınız.



245

Brisa Akademisi ve Brisa Müzesi

Brisa tarafından 2013 senesinde açılışı ya-
pılan Müze, Türkiye’de ilk ve tek lastik mü-
zesi olma özelliğine sahiptir. Yenilenebilir 
enerji sistemi ile kendi enerji tüketiminin 
%20’sini karşılayabilen müze, lastiğin tari-
hi gelişimini ve üretim aşamalarını simü-
lasyon şeklinde anlatmaktadir. 

Alikahya Fatih Mahallesi, Sanayi Cd., 41310 İzmit/Kocaeli

(262) 316 45 15    

 Pazar ve Pazartesi hariç her gün 09.00-16.30 saatleri arasında açık

Lütfen randevu alınız.
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Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Kozluk Mahallesi, İzmit/Kocaeli  

(0262) 321 2274

09.00-17.30

Lütfen randevu alınız.
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Kocaeli ilinin İzmit ilçesinde bulunan 
müze 21 dönümlük Eski Gar Alanı arazi-
sinde  bulunmaktadır. 2007 yılından itiba-
ren  Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Mü-
zesi  olarak hizmet vermektedir. Müzede 
birbirinden farklı medeniyetlere ait olan 
çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu eserler 
Paleolitik, Helenistik, Bizans, Osmanlı ve 
Roma dönemine ait eserler olup, müze-
nin girişinden itibaren bahçesinde ve iç 
kısmında birbirinden farklı heykeller, me-
zar kapakları ve sütunlar bulunmaktadır. 
Müzenin yer aldığı kompleksin içindeki 
binalardan biri, eserlerin incelenmesi ve 
araştırılması sebebiyle laboratuvar haline 
getirilmiştir.
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Osman Hamdi Bey Müzesi

1842 yılında doğan Müzeci ve Ressam Os-
man Hamdi Bey, kendi çizdiği projesi olan 
bu yalıyı Gebze-Eskihisar bölgesinde in-
şaa etmiştir. Yalı içinde kendi çizdiği resim 
sergisi bulunmaktadır.

Eskihisar Mahallesi,  Gebze / KOCAELİ 

(262) 655 63 48   

Hafta içi Pazartesi günleri  hariç 09.00 ile 17.30 
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Müzeler

KURUM/MEKÂN ADI ADRES İLETİŞİM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Gayret Müze Gemisi Salim Dervişoğlu Cad. Yelken 
Kulübü Yanı/Kocaeli 262 323 33 83   

Çarşamba-Perşembe -Cuma 
09.00-17.30 
Lütfen randevu alınız. 

Hızır Reis Müze Gemisi Salim Dervişoğlu Cad. Yelken 
Kulübü Yanı/Kocaeli 262 323 33 83   

Çarşamba-Perşembe -Cuma 
09.00-17.30 
Lütfen randevu alınız. 

Karamürsel Belediye Müzesi Camiatik Mh. Mah. Atatürk Cad. 
Karamürsel /Kocaeli  262 452 10 25

08:30 -12:30  
12:30-1700   
Lütfen randevu alınız.

Yarhisar Müze Gemisi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi 262 414 10 06
Pazartesi ve Salı günleri hariç her gün 
saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 
ziyarete açıktır.
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SANAT
MERKEZLERİ
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Sabancı Kültür Merkezi

3 Aralık 1988 tarihinde hizmet vermeye başlayan Sabancı Kültür Sitesi, Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak 
kullanım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiştir. Kültür Sitesi bünyesinde İl Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü, Kültür Merkezi ve Güzel Sanatlar Galerisi hizmet vermektedir. Sabancı Kültür Sitesi’nin içinde 
yer alan 600 kişi kapasiteli salonu ve büyük sahnesinde opera, bale, konser, tiyatro ve konferans panel, 
anma ve kurtuluş günleri, gibi birçok değişik faaliyet yapılmaktadır. Fuaye alanında ise çeşitli sanatsal sergi 
ve faaliyetlere de yer verilmektedir.

Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. (Kocaeli Sanayi Fuarı Yanı) İzmit/KOCAELİ

Sürekli Açık(0262) 322 44 04

kulturturizm41@gmail.com
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Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 550 kişi kapasiteli salonu ve büyük sahnesi ile opera, bale, konser, tiyat-
ro, konferans, panel, anma ve kurtuluş günleri gibi birçok değişik faaliyete ev sahipliği yapmaktadır.Ayrıca 
135 kişilik çok amaçlı salonu da çeşitli faaliyetler için kullanılmaktadır.

Sürekli Açık

Yahyakaptan Mahallesi, Akasyalar Cd., 41050 İzmit/KOCAELİ

(0262) 311 59 00

https://tiyatro.kocaeli.bel.tr/tr/
tiyatro/pages/iletisim/441

sehirtiyatrosu@kocaeli.bel.tr
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Tarihi Gar Binası Güzel Sanatlar Galerisi

Eski Gar Alanı olup planı Alman Otto Ritter tarafından çizilmiş, 1873-1910 tarihleri arasında alan içindeki 
yapılar inşa edilmiştir. Tarihi Tren İstasyonu Atatürk ve birçok önemli devlet adamının karşılama törenlerine 
tanıklık etmiştir. Gar ve Ambar Binaları, Kocaeli Valiliği tarafından 2006 yılında restore ettirilerek bir bölümü 
Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bir bölümü ise müze olarak kullanılmaktadır.

Kozluk Mahallesi, 41200 İzmit/KOCAELİ

08:00-17:000262 332 5366
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Kocaeli Seka Kağıt Müzesi Sanat Galerisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bilim, kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirdiği SEKA Kağıt 
Müzesi binası içerisinde yer alan bir sanat galerisidir. Yıl boyunca çeşitli sergilere ve etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktadır. Mekânın genişliğinden dolayı genellikle karma sergiler açılmaktadır. Kocaeli’deki tüm eğitim 
kurumlarına yönelik hizmet verilmektedir. 

09.00 - 18.00

Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sok. No: 77 İzmit/KOCAELİ

0262 325 75 59

kocaelibilimmerkezi@kocaeli.bel.tr
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Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde 2011 yılında kurulan Gebze Osman 
Hamdi Bey Kültür Merkezi, birçok ünlü sanatçıyı ve değerli insanları ağırlayarak kültürün merkezi haline ge-
len bir merkez. Gösteri ve etkinliklerin dışında sanat galerisi olarak da hizmet veriyor. Sanayi şehri olarak 
anılan Gebze, düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük ilgiyle kültür şehri olarak anılıyor.

Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1 Gebze - KOCAELİ

Sürekli Açık

(0262) 644 81 96
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Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

2018 yılında hizmete geçen bir kültür merkezi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocanın adının yaşatıldığı Kültür 
Merkezi Kocaeli’nin en büyüğü. 800 kişi kapasiteli salon, 4 sinema salonu, 2 nikah salonu, halk kütüphanesi, 
aile sağlığı yaşam merkezleri, anne-çocuk kulüpleri, bilgievleri, gençlik merkezleri, alışveriş mekânları, kapalı 
otopark gibi birçok alanı içerisinde barındıran tesis Çayırova’ya kent kimliği kazandıran bir kültür mekezi. 
Merkezin hemen yanında inşa edilmekte olan Kent Park’ta hızla ilerliyor. Kısacası bu bölge Çayırova’nın ya-
şam alanlarından biri olma yolunda ilerliyor.

09.00-17.30

Yeni Mahallesi, Ali Haydar Efendi Cd. No:25, 41420 Çayırova/KOCAELİ
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Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve 
Sosyal Yaşam Merkezi

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, faaliyete geçtiği günden bu yana böl-
ge halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor. Doğal ortamı, bahçesi ve ödüllü mimari yapısının 
yanı sıra etkinlik programında kişisel gelişim, sanat kursları, sergiler, sahne sanatları ve müzik faaliyetleri ile 
zengin bir kültürel ortam sunuyor. Sanatın geliştirici, öğretici, birleştirici özellikleri; sanatsal organizasyonlar 
sayesinde kültürlerin buluşmasına, korunmasına ve geleceğe aktarılmasına fayda sağlıyor. Merkez, klasik 
müzik dinletisinden caz konserlerine, tiyatro ve çocuk gösterilerinden sanat atölyelerine kadar geniş yel-
pazedeki etkinlik gündemi ile ayda ortalama 9.000 ziyaretçi ve sanatseverin buluşma noktası… Toplumsal 
sorumlulukları ön planda tutan merkez, halka açık ve ücretsiz olarak her yaştan, her kesimden izleyiciye 
hizmet veriyor.

Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:51, 41650 Gölcük/KOCAELİ

info@vkvfordkultur.org.tr

(0262) 435 67 00 Dahili:115 08.00-23.00 Not:Sanat Galerisi 
Alanı 24 saat Açıktır.

http://www.vkvfordkultur.org.tr/
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Değirmendere Yalı Evleri Ahşap ve Seramik 
Sanat Atölyesi

Gölcük Belediyesi tarafından Eski Yalı Evleri mekânı yıkılıp yerine yenisi yapılarak kente kültürel ve sanatsal 
bir ortam kazandırılmıştır. Yıl boyuna ulusal ve uluslararası birçok kültürel ve sanatsal çalıştaylara ev sahipliği 
yapmaktadır. İlçenin en aktif ortamlarından birisidir. Yeme-içme ,konaklama, kütüphane ve sanat etkinlikleri 
yapma gibi çok çeşitli alana hizmet etmektedir.

09.00-17.30

Değirmendere Yalı Mah. Faruk Demirer Cad. No:35 Gölcük/KOCAELİ

0262 414 45 85

golcuk.bel.tr
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TEKNOPARKLAR



261



262

Kocaeli Üniversitesi Teknopark Anonim Şirketi

Teknoparklar üniversite, araştırma ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma geliştirme ve 
inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirebildikleri iş 
geliştirme ekosistemleridir. Bu kapsamda KOÜ teknoparkta bir çok firma faaliyet göstermektedir. Ayrıca fikir 
sahibi genç girişimcilere de fikirlerini şirketleşme yoluyla ticari değere dönüştürmelerini sağlayabilmek için 
destek verilmektedir. Teknopark bünyesinde elektrik-elektronik, lazer, ileri malzemeler ve kimya laboratuvarı 
bulunmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No: 83 41275 
Yeniköy - Başiskele / KOCAELİ

0 (262) 341 22 66

info@kouteknopark.com



263

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark 
Anonim Şirketi

GOSB Teknopark A.Ş. Tefen Endüstri Park-
ları ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin 
bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Tekno-
park Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve 
teknoloji üretimine katkı sağlamak, ül-
kemizin ihracat potansiyeli desteklemek, 
ülkemize yabancı sermaye girişini arttır-
mak, dışa bağımlılığı azaltmak gibi hedef-
lere sahiptir. Ayrıca sanayi ve üniversite 
işbirliğini ilerleterek, teknoloji ağırlıklı 
üretim ve girişimciliği desteklemek, kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ile-
ri teknolojileri benimsemeleri için elverişli 
ortam oluşturmak gibi amaçlarla faaliyet 
göstermektedir. Bu kapsamda irili ufaklı 
birçok firma teknopark içinde çalışmaları-
na devam etmektedir.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Kemal Nehrozoğlu Cd. 400 Sk. 41480 
Gebze Kocaeli/TÜRKİYE

+90 262 678 88 00

+90 262 678 88 88

info@gosbteknopark.com
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ZİYARETE AÇIK 
ENDÜSTRİYEL 
KURULUŞLAR
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TÜPRAŞ

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile üretime başlamıştır. 
Yıllar içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve dönüşüm ünite yatırımları sonucunda rafinerinin 
tasarım kapasitesi 11,3 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir. Euro V standartlarında üretim yapan İzmit Ra-
finerisi, Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık % 33’ünün gerçekleştiği tüketim merkezinin odağında 
yer almaktadır.           

Güney Mah. Petrol Cad. No: 25/1 41780
Körfez/ Kocaeli

0 262 316 30 30

0 262 316 37 24

info@tupras.com.tr

09:00 – 17:00 
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Nuh Çimento

1966 yılından bu yana yılda 5.7 milyon ton çimento, 4.4 milyon ton klinker  üretim kapasitesi ile 57.000 m² lik 
liman tesislerinde hizmet vermektedir.En büyük çimento üretim kapasitesine sahip kuruluş 20’den fazla ül-
keye çimento ihraç etmektedir. Enerji ihtiyacını atık ısıdan elektrik üretim tesisi ile karşılayan Nuh Çimento, 1 
milyondan fazla atığın geri dönüşümünü sağlamaktadır. Ayrıca sektörün ilk çamur kurutma tesisine sahiptir.

Hacı Akif Mah. D-100 Karayolu Cad. No:92 Körfez/Kocaeli

0 262 316 20 00

0 262 511 39 86

nuhcimento@nuhcimento.com.tr

09:00 – 17:00 
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Brisa

Dünyayı değiştiren tekerleğin icadından bugüne kadar yaşanan değişimi ve geleceğin yeni yüzünü yansı-
tan sürdürülebilir tasarımıyla dikkat çeken Brisa Müzesi, Brisa’nın dününü, bugününü, yarınlarını ve lastiğin 
tarihçesini aynı anda görmek, lastik kullanımıyla ilgili mükemmel bir deneyimi yaşamak isteyenler için bir 
imkan sunuyor. Ayrıca Brisa Akademi ve Brisa Müzesi’nin yer aldığı bina, tüketeceği elektriğinin %20 - %25’iık 
bölümünü kendi üretip, yağmur sularının filtre edilerek araç yıkamada kullanılmasını mümkün kılan, bahçe 
sulamasında da %100 arıtılmış su kullanan ve enerji tasarrufu sağlayan ısı yalıtım sistemleriyle donatılarak 
geleceğin bina tasarımlarına  da ışık tutuyor.

Fatih Mah. Sanayi Cad. No:98 41310 İzmit/Kocaeli

0 262 316 40 00

0 216 544 35 35

brisa.info@brisa.com.tr

09:00 – 16:30 
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Sarkuysan

Sarkuysan 1972 yılında, ticari hayatımızın önemli merkezlerinden olan Kapalıçarşı’da altın ticareti yapan sar-
raf ve kuyumcuların öncülüğünde kurulmuştur. Şirketin; ülkemizde tamamı halka açık çok ortaklı ilk başarılı 
kuruluş olarak, sanayileşme tarihimizde özel bir yeri bulunmaktadır. Gebze ve Darıca Bölgesinde sahibi ol-
duğu 180 dönüm arazide 77.000 m² kapalı alanda elektrolitik bakır ve mamulleri, bakır boru ve bakır lama 
üretimi yapan kuruluşun başlangıçta 10.000 ton / yıl olan üretim kapasitesi bugün 200.000 ton / yılın üzerine 
çıkarak bir dünya ölçeğine ulaşmıştır.

Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca/Kocaeli

0 262 676 66 00

0 262 676 66 80

info@sarkuysan.com

09:00 – 17:00 
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Eczacıbaşı

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, başta yapı ürünleri, tüketim 
ürünleri ve sağlık alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren, Türkiye’nin 
önde gelen sanayi topluluklarından biridir.
Eczacıbaşı Topluluğu, tüketim ürünleri alanında, 70 yılı aşkın bir süredir öncü ürün ve kategorilerde tüketici 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, temizlik kağıtları, ıslak temizleme mendilleri, kişisel ba-
kım ve kozmetik, bebek bakım, ev bakım ve ev dışı temizlik kategorilerinde faaliyet gösteriyor. 

Kimyasal Ürünler Üretim Tesisi Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 
1000. Cadde, No:1028 Çayırova, Kocaeli

0 (262) 999 85 00

0 (262) 751 50 24 

info@eczacibasituketim.com

08.00 - 17.30
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Ford Otosan

1959’da kurulan Ford Otosan, 2018 yılı sonu itibariyle 455 bin ticari araç ve 75 bin adet motor ve 140 bin 
adet aktarma organı üretim kapasitesi sayesinde Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi konu-
mundadır. Kocaeli ve İnönü Fabrikaları, Ford fabrikaları arasındaki değerlendirmelerde Ford’un “En İyi Araç 
Üretim Merkezleri” arasında gösterilmektedir.

Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 41670 Gölcük/Kocaeli

0 262 315 50 00 

0 262 315 52 02

kurumsaliletisim@ford.com.tr

08.00 - 18.00
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Mass- Gezer

17 Eylül 2009’da MASS-GEZER İş Ortaklığı yükleniminde yapımına başlanan GOSB Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl 
gibi kısa bir sürede tamamlanarak devreye alındı.
Proje kapsamında; ham su pompa istasyonu, ön arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, çamur arıtma, 
koku kontrolü ve arıtılmış su deşarj hattı inşaatları ile hizmet vermektedir.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi 700. Sokak Gebze Kocaeli

0 (262) 751 2210

0 (262) 751 0730

info@massaritma.com

08.30 - 18.00
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info@massaritma.com

Flormar

İtalya’nın Milano kentinde kurulan Flormar, 1970 yılında Avrupa ile Asya’yı birleştiren İstanbul’a taşındı.  
Flormar, 2008 yılında başladığı perakendecilik yolculuğuna dünya çapına yayılan 250 şehirdeki 950 mağa-
zası ile devam etmektedir. Cilt bakımından makyaja, aksesuardan parfüme kadar zengin seçeneği tek çatı 
altında sunan Flormar 110 ülkede 40 bin satış noktasına ulaşarak Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı arasında yer 
almaktadır.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No: 133 
Gebze / Kocaeli

0262 751 0333

0262 751 0291

bilgi@fl ormar.com.tr

07.30 - 17.30
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TBE Biyodizel Tarımsal Enerji

TBE Biyodizel Tarımsal Enerji Türk girişimci 
Emrullah Turanlı, 2012 yılında atık bitkisel 
yağları toplayan bir firmayı satın alarak Tür-
kiye’de ilk kez bitkisel atık yağlardan biodi-
zel üretimi gerçekleştirmek üzere girişim-
de bulunmuştur. Yıllık 50.000 ton biodizel 
üretim kapasitesine sahip olan bu yatırım, 
İzmit Kartepe’de 2014 yılı sonunda tamam-
lanmıştır. Bitkisel Atık Yağlardan, Biodizel 
üretimi yaparak çevre ve canlı sağlığının 
korunmasına yardımcı olan firma yerli tarım 
ürünleri kullanmak koşuluyla, ülkemizde 
eksikliği görülen yağlı tohumlar tarımını 
destekleyerek tarımın gelişmesine katkı 
sağlamaktadır. Ürettiği biodizelin petrol-
den elde edilen yakıtlar ile harmanlaması-
nı sağlayarak ülke ekonomisini geliştirerek 
çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim 
yapmaktadır.

Arslan Bey Org. San. Böl. Mh.,11. Sk., No:2/1 Kartepe Kocaeli

0 262 351 25 25

0 216 510 49 25

info@tbe.com.tr

09.00 - 17.00
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info@tbe.com.tr info@bilimilac.com

Bilim-İlaç

1953 yılında faaliyete başlayan Bilim İlaç, 
stratejik önemi olan ilaç konusunda, üretim 
ve pazarlama faaliyeti gösteren  Türk ser-
mayeli bir şirkettir. İngiltere Sağlık Bakanlığı 
onaylı Bilim Gebze, Türkiye’nin en büyük, en 
yeni ve çevreye en duyarlı ilaç üretim tesisi-
dir. Bilim İlaç 4.500 m² laboratuvar alanına 
sahip Türk ilaç sektörünün en büyük Ar-Ge 
merkezinde geliştirdiği yeni ürünlerle, Tür-
kiye ekonomisine önemli katkılar sağla-
maktadır. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışı 
pazarlarında da etkin olmak amacıyla çıkı-
lan yolda bugün, 70’den fazla ülkeye ihra-
cat yapan Bilim İlaç’ın Moldova ve Arnavut-
luk’ta temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) 1900 Sokak No: 1904, 
41480 Gebze/Kocaeli

0 262 678 40 00

0 262 678 40 10

07.30 - 17.30
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ E-POSTA/ İLETİŞİM

AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

CARGİLL CARGİLL ENDÜSTRİYEL 
ÜRETİM TESİSİ

Dilovası 5. Kimya Organize 
San.Bölgesi
Çerkeşli Köyü Yolu, Dilova-
sı, Kocaeli

cargill_turkey@
cargill.com

0 (262) 754 
03 03

08.00 - 
17.00

TADIM GIDA TADIM GIDA MADDELERİ 
SAN. VE TİC.A.Ş.

Gebze Osb Mah. 1100 Sok. 
1105 Gebze OSB Gebze, 
Kocaeli

info@tadim.com 0262 672 72 00 08.00 - 
17.00

CANTAŞ 
SOĞUTMA

CANTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET 
SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
SANAYİ A.Ş. 

GEBKİM İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Fatma Börü 
Cad. No:5/1
Dilovası - Kocaeli

info@cantas.com 0 212 910 10 00 09.00 - 
18.00

TURKUAZ 
POLYESTER

TURKUAZ POLYESTER 
ÜRETİM TESİSİ

Gebkim Osb, Recep Yazıcı 
Cad. No:8 Dilovası, 41480 
Kocaeli / Türkiye

info@turkuazpol-
yester.com.tr 0 262 502 19 20 08.00 - 

18.00

ÇEVRE KAĞIT ÇEVRE HURDA KAĞITÇILIK 
TİC.LTD.ŞTİ.

Çepni Mah. Uzay Çıkmazı 
Sok. 41 Kartepe, Kocaeli - 0262 352 24 42 09.00 - 

17.00

Diğer Endüstriyel Kuruluşlar
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ E-POSTA/ İLETİŞİM

AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

ANEL DOĞA ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ 
DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş

Bağdat Cad. Uzay Çıkmazı 
Suadiye 41170 Kartepe / 
Kocaeli

aneldoga@anel-
doga.com 0 262 352 25 20 24 saat açık

TSE
TÜRK STANDARTLARI ENSTİ-
TÜSÜ KİMYA LABORATUVARI 
GEBZE MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. 2258 So-
kak No:10 Gebze/Kocaeli

gebzekimyalab@
tse.org.tr 0262 723 13 48 08.30 - 

17.30

ÖZKARTALLAR ÖZKARTALLAR İNŞAAT SAN. 
VE TİC.A.Ş.

Ovacık Mah. Kullar Cad. 
154 Başiskele, Kocaeli

kartal@ozkartallar.
com.tr 0262 321 00 25 24 saat açık

ASLAN ÇİMENTO ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi, Kaplan 
Caddesi No: 149 Darıca / 
KOCAELİ

bilgi@aslancimen-
to.com.tr

0 (262) 745 
47 47 24 saat açık
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MİLLİ VE TEMATİK 
PARKLAR
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Seka Park

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA kağıt 
fabrikası alanını Türkiye ‘de bu ebatta ör-
neği olmayan ve dünyanın sayılı projeleri 
arasına giren Endüstriyel Dönüşüm Proje-
si SEKA Parkı yaptı. Projenin tamamında 
marina iskelesi, iskele, kağıt müzesi, kent 
müzesi, oturma alanları, deniz kıyısında 
büfe, plaj, dinlenme sahaları, ışık kulele-
ri, balıkçı restoranları, su-ışık gösterileri, 
denize inen kızak alanları, iskeleler, deniz 
gözetleme kulesi, koşu, jogging, yürüme 
bantları, rıhtım ışıklandırması, dinlenme 
parkları, kongre salonları, oturma alanla-
rı, gösteri ve görsel sanat atölyeleri, ser-
gi salonları, kapalı ve açık spor sahaları, 
festival için mekânlar, gölet, çocuklar için 
su oyun merkezleri gibi bir çok tesis yer 
alıyor.

İzmit Sahil Yolu İzmit/Kocaeli

(0262) 318 10 00

kocaelibuyuksehirbelediyesi@hs01.kep

kocaeli.bel.tr

24 Saat Açık
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Derince Harikalar Sahili

Meşhur masal kahramanlarının dev figür-
lerinin, büyük havuzda çarpışan otoların, 
uzaktan kumanda ile kontrol edilen yat-
ların, şelalelerin, Nuh’un Gemisi, Korsan 
gemisi ve mantar şeklinde kafeteryaların 
bulunduğu Harikalar Sahili, sadece De-
rince’ deki değil, tüm Türkiye’deki çocuk-
ların arayıp da bulamayacağı  masalsı bir  
dünyadır... 25 dönümlük bir alan üzerine 
kurulmuş olan Harikalar Sahili, her yaştan 
insanın keyifl i anlar geçirebileceği     bi-
çimde düzenlenmiştir. Konuklar , mantar 
bir evden Körfez’in, eşsiz manzarasını sey-
redebilir, ya da Şirin Baba’nın evinde otu-
rup bir fincan kahvenin tadına varabilir.

Yavuz Sultan Mah. Gençoğlu Sok. No:44 Derince/Kocaeli

0 262 239 40 15

park@derince.bel.tr

www.harikalarsahili.com

24 Saat Açık
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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi

1990 yılından bu yana 28 yıllık tecrübe
250’nin üzerinde türden oluşan ve 3000’in 
üzerinde hayvan nüfusu
Orman Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış 
olan ülkemizin en çok türe sahip modern 
hayvanat bahçesi
Ülkenin EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçele-
ri ve Akvaryumlar Birliği) tam üyesi olan 
ilk hayvanat bahçesi
Marmara Bölgesi’nin Orman Bakanlığı 
tarafından ruhsatlandırılmış “Yaban Hay-
vanları Koruma ve Kurtarma Merkezi”
Nesli tükenme tehlikesi altında olan 62 
hayvan türü
Kritik seviyede koruma gerektiren 52 hay-
van türü
Tükenme tehlikesi altında bulunan 16 
Anadolu türü
400’ü aşkın bitki türü ve 8.000’in üzerinde 
bitki nüfusu ile zengin botanik merkezi
Senede yaklaşık 150.000 öğrenciye ve 
500.000 ziyaretçiye doğayı koruma bilinci 
aşılayan farkındalık elçisi
Kar amacı olmayan ve kazancını hayvan 
ve bitkilerin korunmasına aktaran doğal 
yaşamı koruma merkeziPiri Reis Mah. Tuzla Cad. No:297 41700 Darıca/Kocaeli

0 263 653 66 66

www.farukyalcinzoo.com/bize-ulasin/

www.farukyalcinzoo.com/

09:30-18:00 
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Ormanya

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumlu-
luğunda ve koordinasyonunda gerçek-
leştirilen ve doğal çevresiyle birlikte 4 
bin dönümlük alana yayılan ORMANYA 
Doğal Yaşam Parkı Dünyanın üçüncü, 
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı 
olma özelliğine sahiptir.Bitki ve hayvan-
ların doğal koşullarına en yakın ortamda 
yaşamaları için tüm ihtiyaçların yerine ge-
tirildiği ORMANYA Doğal Yaşam Parkın’da 
ziyaretçiler için de tüm detaylar titizlikle 
düşünülmüştür. Her yönüyle dünya öl-
çeklerinde bir proje olan ORMANYA; do-
ğal yaşamın korunması ve turistik amaçlı 
kullanımın bir araya getirildiği özgün bir 
model ortaya koymaktadır. Tüm bu özel-
likler göz önünde bulundurulduğunda 
ORMANYA, Türkiye’nin en önemli doğa 
turizm destinasyonu olma potansiyeline 
sahiptir.
ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI; Hayva-
nat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Çadır ve 
Karavan Kamp Alanı, Çadır ve Karavan 
Kamp Alanı, Yürüyüş ve Bisiklet Parkur-
ları,Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi,  
Doğa Okulu olmak üzere 6 ana bölgeden 
oluşmaktadır.

Uzuntarla Mah. 309. Sok. No :99 Kartepe/Kocaeli

0 262 331 66 11

info@ormanya.com

www.facebook.com/orrmanya/ 09:00-19:00
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Uzunkum Tabiat Parkı

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi sınırları içerisin-
de bulunan Uzunkum Tabiat Parkı, kuzey 
kesimi Karadeniz sahilinin manzarasına 
sahiptir. Kuzey kesiminde, mevkiye uzun 
kum adını veren kumsal mevcuttur. Gü-
ney kesimi, doğallığını koruyan orman 
örtüsü ile kaplı yamaçlar üzerinde yer 
almaktadır. Çeşitli aktivitelerin birlikte 
yapılabileceği bir alandır. Hafta sonların-
da Karadeniz sahili manzarası ile halkın 
piknik yapabileceği, kıyı şeridi boyunca 
ve orman örtüsü içinde doğa yürüyüşü 
yapabileceği, fotoğraf çekebileceği veya 
balık tutabileceği ideal bir alandır.Tabi-
at Parkı sınırları içerisinde, nesli tehlike 
altında Kum zambağı (Pancratium mari-
timum) yetişmektedir. Ayrıca saha içeri-
sinde andız, ardıç, pelit, defne, dişbudak, 
sedir, kuşburnu, gürgen, şimşir, kızılcık ki-
razı, tırşık, sütleğen otu, erguvan, develik, 
basur otu, çöl menekşesi, çiğdem, kara-
kılıç, yosun türleri, çakır dikeni, üçgül ve 
kender de bulunmaktadır.Tabiat parkının 
faunasını kaplumbağa, tilki, tavşan, turaç, 
keklik, kara tavuk, yelfe, baykuş, kunduz, 
delice ve oklu kirpi oluşturmaktadır.Cebeci Mah. Kandıra/Kocaeli

0 850 304 54 35

www.milliparklar.gov.tr

24 Saat Açık
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Eriklitepe Tabiat Parkı

Gölcük  ilçesi,  Bursa sınırı mevkiinde   bu-
lunan Tabiat Parkı   04.06.2007 tarihinde 
33,32 Ha alan olarak tescil edilmiştir. Erikli 
Düzü Yaylasında,  sık kayın ormanlarına 
sahip Tabiat Parkında; günübirlik kamp ve 
piknik kullanım alanları, seyir kulesi, bun-
galov tipi evler, yürüyüş parkurları, çadır 
kamp alanları, macera parkı, kafeterya ve 
çay bahçeleri gibi hizmetlerin yer almak-
tadır.

Mamuriye Mah. Tabiat Parkı Erikli Sok. Gölcük/Kocaeli

0 850 304 5435

www.milliparklar.gov.tr

24 Saat Açık
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Kuzuyayla Tabiat Parkı

Kuzuyayla Tabiat Parkı, Kartepe İlçesi, 
Maşukiye ve Derbent Beldeleri sınırları 
içinde, Kartepe’nin İzmit Körfezi ve Sa-
panca gölünü gören kuzey bakısında bu-
lunmaktadır.Alan içerisinde kır kahvesi, 
büfe, giriş kontrol binası ve beton piknik 
masaları bulunmaktadır. Çadır ve kara-
van yerleri de bulunan doğal güzelliklere 
sahip Tabiat Parkı yaz ve kış faydalanı-
labilecek bir yerdir. Çam,kayın, ıhlamur 
ağaçları ve rengârenk çiçeklerle çevrilmiş 
Kuzu Yaylası’na gelindiğinde temiz hava-
nın ve vahşi doğanın birbiriyle kaynaştığı 
görülür. Tabiat Parkının faunasını atma-
ca, alacakarga, tarla kuşu ve bülbül kuşu 
populasyonu oluşturmaktadır. Çakal, tilki, 
tavşan ve köstebeğe de tabiat parkı içeri-
sinde rastlanılmıştır.

Nusretiye Mah. 41250 Kartepe/Kocaeli

0 262 312 11 33

kuzuyayla.tabiat.gov.tr/

kocaeli@ormansu.gov.tr
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

GÖLKAY PARK İzmit Belediyesi Kandıra Yolu 3. Km Çayır-
köy mevkii İzmit/Kocaeli izmit.bel.tr 0 262 332 05 60 Her Gün 

09:00-20:00

KENT ORMANI 
(UMUTTEPE)

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi

Kaboğlu Mah. Çayırova 
Yolu No:3 İzmit/Kocaeli

kocaelibuyukse-
hirbelediyesi@
hs01.kep
kocaeli.bel.tr

0 262 318 10 00

DOĞU KIŞLA PARKI İzmit Belediyesi M. Alipaşa Mah. Köse Sok. 
No:36 41050 İzmit/Kocaeli izmit.bel.tr 0 262 318 10 00 24 SAAT 

AÇIK

KURUÇEŞME 
EKOPARK İzmit Belediyesi Şirintepe Mah. Balım Sok. 

No:1  İzmit/Kocaeli izmit.bel.tr 0 262 318 10 00 24 SAAT 
AÇIK

PAŞASUYU DOĞAL 
YAŞAM VADİSİ İzmit Belediyesi Gölkay Park 5. km, Paşasu-

yu-İzmit izmit.bel.tr 0544 739 31 86 24 SAAT 
AÇIK

AŞIKLAR TEPESİ Karamürsel Belediyesi Oluklu Mah. Küme Evleri 
No:173 Karamürsel/Kocaeli

info@karamursel.
bel.tr 
karamurselbel.tr

0 262 452 10 25 08:30 
-00.30

BAŞDEĞİRMEN 
MESİRE ALANI Karamürsel Belediyesi

Karapınar Köyü Başdeğir-
men Mevkii Karamürsel/
Kocaeli.

0 262 452 99 07

ERİKLİTEPE TABİAT 
PARKI Tarım ve Orman Bakanlığı

Mamuriye Mah. Tabiat 
Parkı Erikli Sok. Gölcük/
Kocaeli

www.milliparklar.
gov.tr 0 850 304 5435 24 SAAT 

AÇIK

BARBAROS 
HAYREDDİN PAŞA 

PARKI
Gölcük Belediyesi

Kavaklı Mahallesi, Namık 
Kemal Cd. No:36 Gölcük/
Kocaeli

golcuk.bel.tr 0 262 414 45 85

Milli ve Tematik Parklar
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

NÜZHETİYE 
ŞELALESİ Gölcük Belediyesi Nüzhetiye Mah.  Gölcük/

Kocaeli golcuk.bel.tr 0 262 414 45 85

DEĞİRMENDERE 
YALI EVLERİ Gölcük Belediyesi

Değirmendere Yalı Mah. 
Faruk Demirer Cad. No:35 
41950 Gölcük/Kocaeli

0 533 897 02 29 09:00-22:00

KADIRGA 
TESİSLERİ

Yazlık Mevki Gölcük/Ko-
caeli

@yazlikkadirgate-
sisleri 0 262 433 20 06

@yazlikka-
dirgatesis-
leri

BEŞKAYALAR 
TABİAT PARKI Tarım ve Orman Bakanlığı Nüzhetiye Mah. Gölcük/

Kocaeli
www.milliparklar.
gov.tr 0 850 304 5435 24 SAAT 

AÇIK

YUVACIK BARAJ 
ALANI

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi

Camidüzü Mah. Kurtuluş 
Cad. Başiskele/Kocaeli kocaeli.bel.tr 0 262 318 10 00 24 SAAT 

AÇIK

SOĞUKSU MESİRE 
ALANI Başiskele Belediyesi Bahçecik Beldesi Başiskele/

Kocaeli basiskele.bel.tr 0 262 310 12 00

SERİNDERE KAN-
YONU Başiskele Belediyesi Serindere Köyü Başiskele/

Kocaeli basiskele.bel.tr 0 262 310 12 00

SERVETİYE KÖYÜ Başiskele Belediyesi Vezirçiftliği Mah. Başiskele/
Kocaeli basiskele.bel.tr 0 262 310 12 00

AKSIĞIN KÖYÜ VE 
MAĞARASI Başiskele Belediyesi Aksığın Mah. Başiskele/

Kocaeli basiskele.bel.tr 0 262 310 12 00
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

MENEVŞE YAYLASI Başiskele Belediyesi Servetiye Cami Mah. Başis-
kele/Kocaeli basiskele.bel.tr 0 262 310 12 00

ORMANYA Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi

Uzuntarla Mah. 309. Sok. 
No :99 Kartepe/Kocaeli

info@ormanya.
com
www.facebook.
com/orrmanya/

0 262 331 66 11
HER GÜN: 
09.00 
-19:00

SUADİYE TABİAT 
PARKI Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarçayırı Mah. 41250 

Kartepe/Kocaeli
www.milliparklar.
gov.t 0 262 312 11 33 24 SAAT 

AÇIK

İNÖNÜ YAYLASI Kartepe Belediyesi Hüseyinli Köyü İç Yolu 
Başiskele/Kocaeli

bilgi@kartepe.bel.
tr kartepe.bel.tr 0 262 316 68 00

KARTEPE Kartepe Belediyesi Kartepe Kayak Merkezi
bilgi@kartepe.bel.
tr 
kartepe.bel.tr

0 262 316 68 00

SEKA KAMPI Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi

Maşukiye Mah. Kartepe/
Kocaeli

kocaelibuyukse-
hirbelediyesi@
hs01.kep
kocaeli.bel.tr

0 262 316 68 00

MAŞUKİYE VADİSİ Kartepe Belediyesi Maşukiye Mah. Kartepe/
Kocaeli

bilgi@kartepe.bel.
tr kartepe.bel.tr 0 262 316 68 00

EĞRELTİDÜZÜ 
MESİRE ALANI Kartepe Belediyesi Suadiye Kartepe/Kocaeli bilgi@kartepe.

bel.tr 0 262 316 68 00

BAĞIRGANLI KÖYÜ Kandıra Belediyesi Bağırganlı Mah. Kocaeli/
Kandıra kandira.bel.tr 0 262 551 32 10 24 SAAT 

AÇIK
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

KEFKEN PEMBE 
KAYALAR Kandıra Belediyesi Kefken Mah. Kandıra/

Kocaeli kandira.bel.tr 0 262 551 32 10 24 SAAT 
AÇIK

KERPE Kandıra Belediyesi Kerpe Mah. Kandıra/Ko-
caeli kandira.bel.tr 0 262 551 32 10 24 SAAT 

AÇIK

KEFKEN ADASI Kandıra Belediyesi Kefken Mah. Kandıra/
Kocaeli kandira.bel.tr 0 262 551 32 10 24 SAAT 

AÇIK

UZUNKUM TABİAT 
PARKI Tarım ve Orman Bakanlığı Cebeci Mah. Kandıra/

Kocaeli
www.milliparklar.
gov.tr 0 850 304 54 35 24 SAAT 

AÇIK

SEYREK YABANİ 
HAYATI GELİŞTİR-

ME PARKI
Tarım ve Orman Bakanlığı Seyrek Mah. Kandıra/

Kocaeli
www.milliparklar.
gov.tr 0 850 304 54 35 24 SAAT 

AÇIK

SARISU YABANİ 
HAYATI GELİŞTİR-

ME PARKI
Tarım ve Orman Bakanlığı Sarısu Mah. Kandıra/Ko-

caeli
www.milliparklar.
gov.tr 0 850 304 54 35 24 SAAT 

AÇIK

ÇENEDERE MESİRE 
ALANI Derince Belediyesi Yenikent Mah. Serpil Sok. 

Derince/Kocaeli

park@derince.
bel.tr
derince.bel.tr

0 262 233 71 00

ÇINARLIDERE 
MESİRE ALANI Derince Belediyesi Derince/Kocaeli

park@derince.
bel.tr
derince.bel.tr

0 262 233 71 00

TÜTÜNÇİFTLİK 
SAHİL PARKI Körfez Belediyesi Güney Mah. Adnan Kahve-

ci Cad. Körfez/Kocaeli
bilgi@korfez.bel.tr
korfez.beltr 0 262 500 00 50

YARIMCA SAHİL 
PARKI Körfez Belediyesi Yarımca Sahil bilgi@korfez.bel.tr

korfez.beltr 0 262 500 00 50
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

HEREKE SAHİL 
PARKI Körfez Belediyesi Hereke Sahil Körfez/Ko-

caeli
bilgi@korfez.bel.tr
korfez.beltr 0 262 500 00 50

TAVŞANCIL SAHİL 
PARKI Dilovası Belediyesi Tavşancıl Sahil Dilovası/

Kocaeli

iletisim@dilovasi.
bel.tr
dilovasi.bel.tr

0 262 754 88 88

BALLIKAYALAR 
TABİAT PARKI Tarım ve Orman Bakanlığı Barış Cad. Gebze/Kocaeli www.milliparklar.

gov.tr 0 850 304 54 35 24 SAAT 
AÇIK

GAZİLER DAĞI 
TABİAT PARKI Tarım ve Orman Bakanlığı Gebze Mutlukent Mevkii 

Gebze/Kocaeli
www.milliparklar.
gov.tr 0 850 304 54 35 24 SAAT 

AÇIK

DENİZLİ GÖLETİ Gebze Belediyesi Denizli Mah. Gebze/Ko-
caeli

gebze@gebze.
bel.tr
gebze.bel.tr

444 50 41

ESKİHİSAR SAHİL 
PARKI Gebze Belediyei Eskihisar Mah. Gebze/

Kocaeli

gebze@gebze.
bel.tr
gebze.bel.tr

444 50 42

TATLIKUYU VADİSİ Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi

Tatlıkuyu Mah. Gebze/
Kocaeli

gebze@gebze.
bel.tr
gebze.bel.tr

444 50 43

CEVHER DUDAYEV 
SAHİL PARKI Darıca Belediyesi Yeni Mah. Çifteselviler Sok. 

No:13 Darıca/Kocaeli darica.bel.tr 262 444 74 41 09.00-17.30

KUŞTEPE MESİRE 
ALANI Çayorova Belediyesi Akse Mah. 541. Sk. No:14 

Çayırova/Kocaeli

iletisim@cayirova.
bel.tr
cayirova.bel.tr

444 12 21

ÇAĞDAŞKENT 
MESİRE ALANI Çayorova Belediyesi Akse Mah. 539. Sok. Ça-

yırova/Kocaeli

iletisim@cayirova.
bel.tr
cayirova.bel.tr

444 12 21
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TEMALAR 
DIŞINDAKİ 
KURULUŞLAR
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İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve 
Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ)

İzaydaş, atık ve artıkların çevreye zararını 
önleyerek, hizmet verdiği bölgede üreti-
min devamlılığını ve yaşanabilir ortamları 
sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. 
Ayrıca anaokulu, ilk ve ortaöğretim öğ-
rencilerine yönelik eğitim faaliyetleri ya-
pılmaktadır.

Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 İzmit/KOCAELİ

0262 316 60 50   

08:30–17:00

Lütfen randevu alınız.  
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Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi

Engellilerin hem üretim sürecine katılma-
larını hem de ekonomik ihtiyaçlarını kar-
şılamalarını ve aynı zamanda ekonomiye 
de katkıda bulunmalarını sağlamak, iş 
dünyası ile işbirliği içinde engellilerin sos-
yal yaşamın ve ekonomik hayatın  içinde 
bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla 
2005 yılında başlatılmıştır. Proje kapsa-
mında; konfeksiyon, mantar, açık alan 
sebze ve meyve yetiştiriciliği, seracılık ve 
arıcılık bölümleri bulunmaktadır.

İzmit Akmeşe Yolu 10 km. Karaabdülbaki Köyü İzmit / KOCAELİ  

262 362 22 37 - 262 362 22 71     

Lütfen randevu alınız.  
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AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 
afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltıl-
ması, afetlere müdahale edilmesi ve afet 
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının 
süratle tamamlanması amacıyla gereken 
faaliyetlerin planlanması, yönlendirilme-
si, desteklenmesi, koordine edilmesi ve 
etkin uygulanması için ülkenin tüm ku-
rum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağ-
layan, çok yönlü, çok faktörlü, bu alanda 
kaynakların rasyonel kullanılmasını göze-
ten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalış-
mayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik 
yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

Uzunçiftlik Ataevler Mah. Sapanca Yolu Cad. No:90 Kartepe /KOCAELİ  

0262 321 10 29

kocaeli@afad.gov.tr

Hafta İçi 08:30–17:00

https://kocaeli.afad.gov.tr
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Hafta İçi 08:30–17:00

https://kocaeli.afad.gov.tr

Çocuk Hakları Okulu

İzmit ilçe sınırları içindeki  okulların  5 ve 
6 .sınıf öğrencilerine madde bağımlılığı, 
şiddet, istismar ve çocuk hakları konula-
rında farkındalık yaramak amacı ile eği-
timler verilmektedir. Ayrıca anaokulları 
için eğitim ve aktiviteler düzenlenmekte-
dir.

Yenişehir, Alev Sk. No:23, 41050 İzmit/Kocaeli

0262 331 66 46

Hafta İçi 08:30–17:00

ocukhaklariokulu@izmit.bel.tr
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Seka Kültür Alanı

Bu yapılardan 11 tanesi “Kültür Evi”, 1 tanesi “Kocaeli Müzeler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası”, 1 tanesi Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Deprem Sismoloji Merkezi” ve 1 tanesi de Kocaeli Üniversitesi’ ne ait kültür evi 
olarak tahsis edilmiştir. Kültür evleri şu şekilde sıralanmaktadır.

• Türk Dil Ve Edebiyat Derneği (Sanat, Edebiyat Ve Kültür Akademisi) 
• Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi
• Gazi Akçakoca Anı Evi
• Seka Kağıt Müzesi Dökümantasyon Merkezi
• Mevlevi Evi
• Balkan Kültür Evi
• Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi
• Kuzey Kafkas Dostluk Ve Kültür Evi
• Gaziler Kültür Evi (Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi)
• Macar Kültür Evi (Thököly İmre Anı Evi)
• Önder Eğitim Ve Gençlik Merkezi

SEKA Kültür Park Alanı, SEKA Park 
alanı içerisinde Kocaeli Bilim Mer-
kezi ve SEKA Kâğıt Müzesi yanında 
bulunan toplam 14 adet evden 
oluşmaktadır. Her evin mini bir 
müze gibi tanzim edildiği kültür 
evleri aynı zamanda eğitsel, kül-
türel ve sanatsal çalışmalara ev sa-
hipliği yapmaktadır. SEKA Lojman-
ları olarak bilinen yapılar, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çeşitli kurum ve derneklere tahsis 
edilmiştir.

Kozluk M. Seka Kültür Alanı  M.Ali Kağıtçı Sokak İzmit/KOCAELİ

0262 332 06 36 Hafta İçi 08:00–17:30
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Hafta İçi 08:00–17:30

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş 
ve evrensel değerler ile cumhuriyetin te-
mel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli 
bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla 
devlet tarafından verilen temel eğitime 
destek olmak amacıyla kurulmuştur. Vakıf 
Türkiye’de birçok ilde faaliyet göstermek-
tedir. Gönüllülük esasına dayalı eğitim 
adına birçok yenilik kazandırmıştır.

Akçakoca Mah. Düz Sokak  No:24 İzmit/ KOCAELİ 

0262 526 55 45 Hafta İçi 08:30–17:00

https://tegv.org.tr

tegv@tegv.org
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

YEŞİLAY/KOCAELİ 
ŞUBESİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Genel Merkezi

Körfez Mah. Berk Sok. Barış 
İş Merkezi No:10 Kat:2

kocaeli@yesilay.
gov.tr
https://www.
yesilay.org.tr

5332233377 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

YEŞİLAY/GEBZE  
ŞUBESİ 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Genel Merkezi

Hacı Halil Mah. Hükümet 
Cd. No:17/2 Gölcüönü 
Meydanı

gebze@yesilay.
org.tr
https://www.
yesilay.org.tr

5367462976 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

KIZILAY /KOCAELİ 
ŞUBESİ Kızılay Genel Merkezi

Kemalpaşa Mah. Eski 
Postane Sok. Çağlayan İş 
Merk. No:1 Kat:1 İzmit

kocaeli.sube@
kizilay.org.tr
http://www.kizi-
laykocaeli.org.tr

262 322 58 47 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

KOCAELİ BÜYÜK-
ŞEHİR BELEDİYESİ 

İTFAİYE EĞİTİM 
MERKEZİ (KOBİ-

TEM)

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Sanayi M. Ömer Türkça-
kal Bulvarı Uluslararası 
İnterteks Fuar Alanı İzmit /
KOCAELİ

itfaiyekobitembiri-
mi@kocaeli.bel.tr 2623181000 HAFTA İÇİ 

08:30-17:00

GAZİLER EVİ (KO-
CAELİ MUHARİP 

GAZİLER DERNEĞİ)

Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği

Sekapark içi Sismoloji Mer-
kezi Arkası İzmit/KOCAELİ - 2623213164 

5325791719
HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

GELENEKSEL 
KÜLTÜR EVİ

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi - - - HAFTA İÇİ 

08:30-17:00

KOCAELİ KUZEY 
KAFKAS DOSTLUK 

VE KÜLTÜR EVİ

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Yenidoğan Mah.,Mehmet 
Ali Kağıtçı Sok., No:57 
İzmit/KOCAELİ

- 262 332 52 02    
532 228 35 30

HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

DEPREM VE 
SİSMOLOJİ 
MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Kozluk M. Seka Kültür 
Alanı  M.Ali Kağıtçı Sokak 
No: 51  İzmit/KOCAELİ

Depremegitim@
kocaeli.bel.tr
https://www.
facebook.com/
depremegitim-
merkezi/

2623181000 
2623183978

HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

BALKAN TÜRKLERİ 
KÜLTÜR VE DAYA-
NIŞMA DERNEĞİ

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Kemalpaşa Mah. Şehabet-
tin Bilgisu  Cad. No:161/1 
İzmit/KOCAELİ

bilgi@baltürk.
org.tr
http://www.
baltürk.org.tr

2623240624 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

Temalar Dışındaki Kuruluşlar
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

KOCAELİ AZER-
BAYCAN HAYDAR 

ALİYEV KÜLTÜR EVİ

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Kozluk M. Mehmet Ali 
Kağıtçı  sok. Sekapark Oteli 
Yanı İzmit/KOCAELİ

bdundar41@hotma-
il.com
http://www.tadef.
org.tr

2623210353  
2623217091

HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

METEOROJİ İSTAS-
YON MÜDÜRLÜĞÜ

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü

Akçakoca  Mah. Saadettin  
Yalın Cad. No:58 / A  İzmit/
KOCAELİ

 262321 10 38 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

EMNİYET MÜ-
DÜRLÜĞÜ SİBER 
ZORBALIK ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

İçişleri Müdürlüğü
İbnisina Mahallesi, İstiklal 
Cd. No:304 Derince/
KOCAELİ

kocaeliemniyet@
egm.gov.tr
http://www.koca-
eli.pol.tr

262315 72 72 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

TÜKETİCİ HAKLARI 
DERNEĞİ Tüketici Koruma Derneği

Yenişehir Mahallesi, Ova 
Sok. No:38 İzmit/Kocae-
li(İzmit Kaymakamlığı)

thdkocaeli@
hotmail.com 542  408 41 00 HAFTA İÇİ 

08:30-17:00

TEMA KOCAELİ 
ŞUBESİ

Türkiye Erozyonla Mücadele 
Ağaçlandırma Ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı

Ömerağa Mah. Belsa Plaza 
7. Blok No:34 K:1,İzmit/
KOCAELİ

https://twitter.
com/KocaeliGen-
cTema

262323 39 40 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

KOCAELİ BAROSU VE 
ADLİYE (Çocuk ve Ka-
dın Hakları Merkezi)

Adalet Bakanlğı

Ankara Karayolu No:111 
Kocaeli Plaza K:5 (Perşembe 
pazarı Yanı)
İzmit/KOCAELİ

info@kocaelibarosu.
org.tr
http://www.kocaeli-
barosu.org.tr

262 322 36 36 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

SANAYİ ODASI Ticaret Bakanlığı Fuar İçi 
İzmit / KOCAELİ

kso@kosanoorg.tr
https://kosano.
org.tr

262 315 80 00 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

İL TURİZM MÜ-
DÜRLÜĞÜ Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Karabaş Mh.Oramiral Salim 
Dervişoğlu Cd. Sabancı Kültür 
Sitesi  İzmit/
KOCAELİ

iktm41@kulturtu-
rizm.gov.tr
https://kocaeli.
ktb.gov.tr

262 324 54 64 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

KOMEK Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Salim Dervişoğlu Cad. 
Leyla Atakan Kültür ve Eğitim 
Merkezi Yaygın Eğitim Şube 
Müdürlüğü Kocaeli Fuarı 
İzmit/KOCAELİ

iletisim@komek.
org
http://komek.org/
default.asp

262 325 63 63 HAFTA İÇİ 
08:30-17:30

TÜRK DİL VE 
EDEBİYAT DERNEĞİ 

(SEKA)

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi

Kozluk Mah. Mehmet Ali 
Kağıtçı Sok.
No:71 (SEKA Kültür Evleri) 
41200 İzmit / KOCAELİ

dedkocaeli@
gmail.com

0 262 270 01 00
0 530 419 78 20

HAFTA İÇİ 
08:30-17:30
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

ŞEHİR TİYATROLARI Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Yahya Kaptan -İzmit/
KOCAELİ

sehirtiyatrosu@
kocaeli.bel.tr
https://tiyatro.
kocaeli.bel.tr

262 311 59 00

KOCAELİ 
HUZUREVİ

TC aile, Çalışma Ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Yenişehir M. Ateşböceği 
Sokak No:18 İzmit/
KOCAELİ

kocaelihuzurevi@
ailevecalisma.
gov.tr
https://kocaeli.
ailevecalisma.
gov.tr/

2623253066
2623200000               
2623242236

Ziyaret : 
Çarşamba 
14.00-16.30

İL GÖÇ İDARESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ İç İşleri Bakanlığı

Kadiköy Mahallesi. Turan 
Günes Cad. No:98   İzmit/
KOCAELI

kocaeli@goc.
gov.tr
https://kocaeli.
goc.gov.tr

262 322 30 
66/67 (santral)
w

HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

İzmit Belediyesi 
Bisiklet Eğitim Pisti İzmit Belediyesi Yahya Kaptan - İzmit/KO-

CAELİ - 5327357166 -

3D YAZICI TASARIM 
MERKEZİ İzmit Belediyesi

42 Evler Körfez Mah. 
Seyhan Sok. No:6 İzmit/
KOCAELİ

http://3dyazicive-
tasarimmerkezi.
com

262 335 20 10 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL MÜDÜR-

LÜĞÜ 
İzmit Belediyesi İzmit Belediyesi 

havva.acikgöz@
izmi.bel.tr
http://www.izmit.
bel.tr

262 318 00 77 HAFTA İÇİ 
08:30-17:00

SOKAK HAY-
VANLARI GEÇİCİ 

BAKIMEVİ 

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Kandıra Yolu Sarıhocalar 
Mevkii Kandıra/KOCAELİ - 2623651299 -

SOKAK HAY-
VANLARIGEÇİCİ 

BAKIMEVİ VE 
REHABİLASYON 

MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Gaziler M. Gebze//
KOCAELİ  - 2623316614 -

Eskihisar Macera 
ve Aksiyon Parkı Gebze Belediyesi Eskihisar M. Marshaal C. 

41400 Gebze/KOCAELİ  - - -
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KURUM/MEKÂN 
ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURULUŞ İLETİŞİM ADRESİ

E-POSTA/
İNTERNET 
ADRESİ

İLETİŞİM
AÇILIŞ 
KAPANIŞ 
SAATLERİ

GEBZE BELEDİYE-
Sİ GAZİLER ATLI 
EĞİTİM MERKEZİ

Gebze Belediyesi Gaziler M. Gebze/KOCAELİ  - 530 557 4264 -

BAŞİSKELE  BELE-
DİYESİ TRAFİK EĞİ-

TİM OKUL PARKI
Başiskle Belediyesi Barboros M. Fazıl S. No:12 

41090 Başiskele /KOCAELİ  - - -

CAYIROVA BE-
LEDİYESİ TRAFİK 

EĞİTİM PARKI
Çayırova Belediyesi Akse M. Çayırova/KOCAELİ  - 262 743 7909 -

GEBZE BELEDİYESİ 
ZABITA MÜDÜRLÜ-
ĞÜ ÇOCUK TRAFİK 

EĞİTİM OKULU

Gebze Belediyesi Arap çeşme M. 1051/1 So-
kak No:18 Gebze /KOCAELİ  - 2626420430 -

Çağdaş Önder el 
yapımı gitar

BUDAK SAZ EVI(-
bağlama yapım)

-
Kadıköy Mahallesi, Atatürk 
Blv. No:27, 41050 İzmit/
Kocaeli

- 0535 647 90 84 -

İZMİT BELEDİYESİ 
RİTİM GRUBU -

Ömerağa Mah. Abdur-
rahman Yüksel Cad. No:9 
Belsa Plaza A Blok İZMİT

- 262 318 0000 -

İZMİT STÜDYO 
VERİT MUSIC (Emin 

Verit) 
-

Ömerağa Mah. Alemdar 
Cad. Kertil Tekke Sok. 
İzmit, Kocaeli 

- 0262 322 19 88 -

LİVE ART STÜDYO 
(Burhan Murat 

Erdem) 
-

Gültepe Mah. Miralay 
Mümtaz Cad. 2 İzmit, 
Kocaeli 

- 0262 322 01 33                
545 524 43 87 -

KULLAR FİDANLIĞI Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

Ovacık M.Alsancak Cad. 
No:216 41140 Başiskele /
Kocaeli

- 2623492355 -

İLÇE ADI KURUM/MEKÂN ADI

DİLOVASI Tavşanlı Şehitliği

İZMİT İstiklal Harbi Şehitliği

İZMİT Terör Şehitleri Anıtı

İLÇE ADI KURUM/MEKÂN ADI

KARAMÜRSEL Kızderbent Şehitliği

KÖRFEZ Körfez Şehitliği

GÖLCÜK Çuhane Deniz Şehitliği (Gölcük Garnizon Şehitliği)

* Yerel gazete ve televizyon, sağlık kurumları (sağlık ocağı, hastane), ilçe emniyet müdürlüğü, pişmaniye atölyesi, yerel yönetimler (belediye ve muhtarlık,kaymakamlık) ziyaretleri de 
kazanımları destekleyen mekânlardır.



304

• EK 1: Gezi Planı
• EK 2: Gezi Listesi
• EK 3: Veli İzin Belgesi
• EK 4: Neredeyim? Örnek Etkinlik Çalışması
• EK 5: Öğrenci Gezisi Ön Anket
• EK 6: Öğrenci Gezisi Son Anket



305

EKLER
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Ek 1: Gezi Planı

……………………………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ek:2.3.2008/26804 RG)

Ayrıntıları aşağıda gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/ istiyoruz. Aşağıda 
belirtilen gezi yeri/ yerleri, gezinin amacı ve kazanımların gerçekleştirilmesinde okulumuza 
mesafe olarak en yakın konumdadır.
Söz konusu gezinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlama ve organizasyonun yapılması 
hususunda,
Gereğinin yapılmasını arz ederim.                                                       …/…/20…

                                                                                          İmza

                                                                                                Öğretmenin/ Öğretmenlerin Adı Soyadı

Gezinin konusu

Gezinin amacı

Hangi ders veya sosyal etkinlik kapsamında planlandığı

Geziden beklenen öğrenci kazanımları

Gezinin başlama ve bitiş tarihi

Gezinin başlama ve bitiş saati

Gezi yeri/ yerleri

Geziye gidilecek yol güzergâhı

Gezi dönüşü kullanılacak yol güzergâhı

Gezi sırasında alınacak güvenlik önlemleri

Geziye katılacak toplam öğrenci sayısı

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

SINIF/ŞUBE KIZ ERKEK TOPLAM

Ek: Geziye katılan öğrencileri gösterir liste.
Açıklama: Öğretmen tarafından düzenlenen bu geziye katılacak diğer yönetici, öğretmen ya da 
veliler ile ilgili işlemler okul idaresiyle iş birliği içerisinde yürütülecektir.
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Ek 2: Gezi Listesi

……………………………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

(Geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler) *

SIRA NO AD SOYADI KİŞİ YAKINI TELEFON 
(ACİL DURUMLAR İÇİN)

ADRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

*Gezi planı ile birlikte geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa velilerin isimleri, adres-
leri, yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir liste hazırlanarak bir nüshası okul yönetimine 
verilir. (Sos.Etk.Yön.Mad.21/b)
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Ek 3: Veli İzin Belgesi

……………………………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi olduğum ……. sınıfı ……… nolu kızım/ oğlum……………………………………………
…….’un planlanan okul gezisine katılmasına izin veriyorum.  

                                               …/…/20…
                                                                                            İmza
                                                                                                  Velinin Adı Soyadı

Adres:

Tel:
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Ek 4: Neredeyim? Örnek Etkinlik Çalışması

Ben, Eğitim Tarihi Müzesi’nde sergilenen bir sütun başı 
parçasıyım. Alçı malzemeden oluşup üzerimde çiçek ve 
yaprak kabartmalarım var. Nerede sergilendiğimi bulup 
aşağıdaki soruları yanıtlar mısın?

Eserin Adı Nedir?

Eser Nerede (Şehir, İlçe vb.) Bulunmuştur?

Eser Hangi Döneme/Yüzyıla Aittir?

Eser Nereden Getirilmiştir?
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Ek 5: Öğrenci Gezisi Ön Anket

Tarih:
Adı soyadı:
Sınıfı:
Numarası:

Müze ne demektir?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Hangi tür müzeler vardır?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Müzelere eserler nerelerden gelmektedir?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Müzeler ne işe yarar?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Daha önce hiç müze gezdiniz mi? Gezdiyseniz hangilerini gezdiniz?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………

Cevaplarınız için teşekkür ederiz.
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Ek 6: Öğrenci Gezisi Son Anket

Tarih:
Adı soyadı:
Sınıfı:
Numarası:

Gezdiğiniz müzenin adı ve türü nedir?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
İncelediğiniz eserlerin türü nedir?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Eserler nasıl ve nereden sağlanmıştır?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Daha çok hangi tür eserlerden hoşlandınız?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Bu müze gezisinde neleri ilk defa öğrendiniz?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Gezide sizce eksik ve aksayan şeyler nelerdir?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Bu gezi sizce daha iyi ve yararlı nasıl olabilirdi?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………

Cevaplarınız için teşekkür ederiz.
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